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TEŞEKKÜR

Yaşamını kırsal kalkınma çalışmalarına adayan hocamız, Dr. Ahmet Saltık’ın 
anısına yayımlanan bu kitap ile saha deneyimlerini, kırsal kalkınma ile ilgili 
yayınlarını ve anıları bir araya getirmeye çalıştık. Kitabın kırsal kalkınma ala-
nında çalışan tüm kişi, kurum ve kuruluşlar için bilgi ve deneyimlerin aktarıl-
dığı önemli bir kaynak olacağını umuyoruz. 

Yaşamının otuz yılını kırsal kalkınma uğraşısı ile geçiren Dr. Ahmet Saltık, bizle-
re bu yolda emek sarf etmenin ne kadar sabır, özveri ve cesaret gerektirdiğini 
göstermiştir.

Öncelikle kırsal kalkınma çalışmalarında farklı zaman ve mekanlarda onunla birlik-
te çalışan ve bu çalışmalar esnasında edindikleri izlenimleri ve anıları bizlerle pay-
laşan tüm kalkınma sevdalılarına minnet ve şükranlarımızı sunarız. Diğer yandan, 
değişik dönemlerde beraber hazırlayıp sundukları makale, araştırma ve seminer 
yayınlarını bizlere ulaştıran tüm akademisyenlere, çalışma arkadaşlarına ve kita-
bın hazırlanmasında yoğun emek gösteren yayın komitesi üyeleri Birsen Gökçe, 
Bülent Gülçubuk, Zeynep Baç, Ali Kapucu, Duygu Soyer’e, gelen yazı, anı, 
fotoğrafları derleyen, düzenleyen sekreterimiz İclal Kamsız’a , kitap ve kapak 
tasarımını yapan Perim Davudoğlu’na ve baskıya hazırlayan Evren Çağlayan’a 
gönülden teşekkür ederiz.

Anısı önünde saygıyla…

SÜRKAL Yönetim Kurulu
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Ö N S Ö Z

Yaşam, doğum ile ölüm arasında bir süreçtir. Önemli olan insanoğlunun bu 
süreçte nasıl yaşadığıdır. Çünkü insan sosyal bir yaratık olup çevresiyle etkile-
şim halindedir. Nasıl yaşanacağını yaşarken öğreniyorsunuz. İnsan yaşamak 
istediğiyle, yaşadığı ve de kendisine yaşatılmak istenilenlerle bütünleşen bir 
karmaşa ile karşı karşıyadır. Bu karmaşadan kendi çabalarıyla kendisine bir 
öykü yaratmaktadır. İşte elinizdeki bu kitap 20 Nisan 2007’de son yolculuğu-
na uğurlanan Ahmet Saltık’ın yaşam öyküsüdür. Saltık, bu öyküyü yazarken 
çevresindeki birçok insanı geride bırakarak kendi yaşamını olduğu kadar, baş-
kalarının da yaşamını daha iyiye götürecek çabalar sergilemiştir. Başka bir 
deyişle cam tavanını yükselterek yapabileceklerinin azamisini hedeflemiştir. 
Bunu gerçekleştirenler, başaranlar, ölümü yenen ölüme karşı koyan insanlar-
dır. Çünkü yaptıkları sınırlı bir süre içinde olsa unutulmalarını engeller. 

SÜRKAL’ın kuruluşundan önce 1997 yılında Van’da katıldığı bir sempozyumda 
Saltık “Sürdürülebilir kalkınmanın nihai hedefi insandır, kalkınma veya gelişme 
insan içindir. İnsan unsuruna gereken önemi vermeyen her türden plan, prog-
ram ve projeden istenen sonucu almak mümkün değildir. Bölgesel kalkınma 
açısından geliştirilecek öneriler, eylem planları, projeler, kamu destekleri yöre 
insanını; küçük üreticileri, topraksız köylüleri, esnaf ve zanaatkar kesimini, po-
tansiyel girişimcileri, aile birliğinin sağlanması ve sürdürülmesinde iş yükü-
nün büyük kısmını omzunda taşıyan kadınları, istihdam ve göç sorunundan 
en fazla etkilenen genç nüfusu dikkate almak zorundadır.” sözleriyle yaşam 
felsefesini apaçık belirtmiştir. 

Bölgesel kalkınma, katılımcı bir planlama çerçevesinde oluşturulan uzun so-
luklu bir toplumsal ve siyasal çabayı gerektirir. Ve bu çabada sosyal bilimci-
lere düşen sadece akademisyenlik değil toplum sorunlarını çözmeye yönelik 
araştırıcı ve uygulayıcı olarak sorumluluk yüklenen saha elemanı olarak da 
çalışmaktır. Saltık, akademisyenlik birikimini sahaya taşıyan ender öncülerden 
biridir. Sosyolog olarak ülke sorunlarına yardımcı olacak araştırma projelerine 
ve eylem planlarına imza attı. Yakın disiplin ve bilim dalı mensuplarıyla ilişkiler 
kurarak, bölgesel kalkınma projelerinde sorumluluk alarak sosyoloji camiasına 
bir teknisyen olarak da görev yapılabileceğini kanıtladı. Yapmayı planladıkları 
yaptıklarından daha fazla idi. Ancak treni erken kalktı, arkada kalanlar el salla-
mak yerine bıraktığı noktadan kalkınma bayrağını ele alarak gösterdiği yoldan 
daha ileriye götürmek için uğraş vermeliler. Aklım bunu öngörüyor, gönlümde 
bunu istiyor.

Böyle bir yazı için ne kadar objektif olmaya çaba gösterseniz de sonunda duy-
gusallığınız kaleminize egemen oluyor. Ahmet’in gidişini kabullenmek zorken, 
sevgili arkadaşı Güven Etkin’i de yanına uğurlamakla bir kez daha sarsıldık. 
İkisine de içim yanıyor. Daha yapacakları şeyler varken gidişleri erken oldu di-
yorum ama Anadolu’da ‘ağlanırken gitmeli’ derler. Doğru bir sözmüş. Yediden 
yetmişe arayanları, ağlayanları o kadar çok ki bu da her bireye nasip olmaz, diye 
düşünerek teselli buluyorum. Uğurlar ola…
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Bu kitapta Saltık’ın yazılarını ve onun hakkında içten gelerek yazılanları bula-
caksınız. Amaç; Saltık’ın kalkınma alanına yaptıklarını ölümsüzleştirerek, ge-
lecek kuşaklara aktarmaktır. Bu kitap, bilimsel içeriğinin yanı sıra dostlarının, 
sevenlerinin anılarını, düşünlerini de yansıtan bir niteliktedir. Katkısı olan her-
kese gönülden teşekkür...

Birsen GÖKÇE
Sosyoloji Derneği Başkanı
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AHMET SALTIK…

1940 yılının Şubat ayında Bulgaristan’ın Razgrat köyünde oldukça varlık-
lı çiftçi bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelmiş. İlköğrenimini 
Bulgaristan’da tamamladıktan sonra 1950 yılında ailesi ile Türkiye’ye göç et-
miş, önce Isparta’nın Senirkent ilçesine daha sonra Aydın’ın Nazilli ilçesine 
yerleşmiştir. Bu kez işçi bir ailenin çocuğu olarak yaşamına devam etmiş. Orta 
ve lise öğrenimini Aydın ve Nazilli liselerinde tamamlayarak 1961 yılında İs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’ne girmiştir. Başarı 
ile sürdürdüğü 4 yıllık lisans programını 1965 yılında tamamlayarak mezun 
olmuştur. 

1966 yılında, 2 yıllık askerlik görevini ifa etmek üzere Ağrı’nın Patnos ilçesine 
tayin olmuş, bu süreçte Fakülteden sınıf arkadaşı Emel Erinç ile hayatını birleş-
tirmiştir. Zorlu ancak bir o kadar da mutlu geçen askerlik döneminden sonra 
İstanbul’a yerleşmiş ve Rabak Elektronik Bakır Fabrikasında göreve başlamış-
tır. Akademik kariyer yapma isteğinin ağır basması nedeniyle, 1969 yılında Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın “Doktora Bursu” ile Fransa’ya gitmiştir. 

Strasbourg Üniversitesi’nde “Sosyal Tabakalaşma” konulu doktora tezini ba-
şarı ile tamamlamıştır. 5 yıllık doktora sürecinde baba olma mutluluğuna da 
erişmiş, 1971 yılında ilk göz ağrısı dediği pek sevgili kızı Zeynep dünyaya gel-
miştir. 1974 yılında yurda dönmüş ve Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölü-
müne Öğretim Görevlisi olarak kabul edilmiştir. 1977 yılında ikinci kez baba 
olmuş sevgili oğlu Hakan dünyaya gelmiştir. 1980 yılında Doçentlik unvanını 
almış ve çok severek görev yaptığı Üniversiteden, 1983 yılında yüksek öğreni-
mini yaparken İş Değerlendirmesi konularında beraber çalıştığı hocalarından, 
Merhum Sadi Gencer’in ısrarıyla Türkiye Kalkınma Vakfı’nda “Kırsal Kalkınma 
Koordinatörü” olarak göreve başlamak üzere ayrılmıştır.

Çalışma yaşamının 20 yılını bu kurumda, yurdumuzun Doğu ve Güneydoğu 
Bölgelerinin kalkınması için severek ve isteyerek harcamış, bundan da büyük 
mutluluk duymuştur ve haz almıştır.

2000 yılında TKV’den ayrılmış ve kader arkadaşları ile aynı uğurda hizmet 
vermek üzere SÜRKAL’ın kurulmasına öncülük etmiş ve Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı üstlenmiştir.

2005 yılında çok sevdiği ve çok sahip olmak istediği torunu Elif’in dünyaya 
geliş mutluluğunu yaşamıştır.

20 Nisan 2007 ise sözün bittiği fakat varlığının devam edeceği gündür.

Nur içinde yatsın.
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1. Ardahan Kalkınma Sempozyumu, 25 Şubat 2007, Ankara

2. Yerel STK’ları Geliştirme VI. Eğitimi, 31 Temmuz–01 Ağustos 2006, Sarıka-
mış-Kars

3. Yerel STK’ları Geliştirme Eğitimi, 15–16 Haziran 2006, Çıldır - Ardahan 

4. Doğu Anadolu Kalkınma Programı Değerlendirme Toplantısı, 3 Haziran 
2006, Erzurum

5. “Sivil Toplum Kuruluşu Geliştirme” Temel Eğitim Programı, 27–30 Mayıs 
2006, Sarıkamış - Kars

6. Beşinci Orta Doğu Kuzey Afrika (MENA) Kalkınma Forumu, 6-9 Nisan 2006, 
Beyrut, Lübnan

7. Yerel STK’ları Geliştirme II. Eğitimi, 10–12 Şubat 2006, Kars

8. V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, İnönü Üniversitesi, 2006, Malatya

9. Yerinden Olmuş Kişiler Programına Destek Projesi, 2006, Ankara 

10. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi “Sivil Topluma Bütüncül Bakış” Toplantısı, 
14–15 Aralık 2005, Ankara

11. Yerel Kalkınmada Üçüncü Sektörün Rolü, 14–15 Ekim 2005, İstanbul

12. Yerel Yönetişim Yoluyla Yoksulluğun Giderilmesi, Poverty Alleviation Th-
rough Local Governence, 15–16 Nisan 2005, İstanbul

13. Yerel Yönetişim ve Yoksulluğun Giderilmesi, 7–8 Ocak 2005, İstanbul

14. UNDAF Prioritization Retreat, 3–5 Kasım 2004, Ankara

15. Conference on Community Empowerment for Sustainable Development, 
Hamyaran Iran NGO Resource Center, 20-23 Eylül 2004, Iran

16. 2004 Türkiye İktisat Kongresi, 5–9 Mayıs 2004, İzmir

17. IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 16–17–18 Ekim 2003, Cumhuriyet Üniversitesi, 
Sivas

18. GAP III. Tarım Kongresi, 2–3 Ekim 2003, Şanlıurfa

19. Yoksulluk Sempozyumu, Deniz Feneri Derneği, 31 Mayıs – 1 Haziran 2003, 
İstanbul

20. Sivil Toplum Kuruluşları ve GAP - Her Yönüyle GAP Sempozyumu, 8–9 
Ocak 2001, TC GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve TMMOB Ziraat Mühendis-
leri Odası, Ankara

21. GAP Uluslararası Atölye Çalışması, 3–5 Ocak 2001, Antalya

22. III. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 2 – 4 Kasım 2000, Eskişehir

1Yukarıda erişilebilen toplantı ve konferanslar dizin halinde verilmiştir.  
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23. İkinci Dünya Su Forumu, Bakanlar Konferansı, Mart 2000, Hollanda
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27. XI. Dünya Ormancılık Kongresi, 13–22 Ekim 1997, Antalya

28. Erozyon ve Çölleşmenin Sosyo-ekonomik Boyutları ve Çözüm Önerilerin-
de Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri Paneli, Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası, 
Ocak 1997

29. Orta Asya ve Karadeniz Çevre Konferansı, Türkiye Çevre Vakfı, 23-25 Ekim 
1996

30. Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi, 4-6 Eylül 1996

31. Gönüllü Kuruluşlar Konferansı, Türkiye Çevre Vakfı, 28-29 Mart 1995

32. TMMOB “Kırsal ve Kentsel Gelişme Stratejilerini Belirleme Çalıştayı”, 14 
Ocak 1995, Ankara 

33.  “GAP Bölgesinde Hayvancılığın Bugünkü Durumu ve Gelişme Olanakları” 
Çalışma Toplantısı, Türkiye Kalkınma Vakfı. 

34. Sosyal Riski Azaltma Projesi, Sivil Toplum ve Kamu Kuruluşları Bilgilendir-
me Toplantısı, Ankara.
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Kırsal Gelişmenin ve Kırsal Yerleşmelerin Değişen Koşullarda 
Yeniden Örgütlenmesi Üzerine Düşünce ve Öneriler

Doç. Dr. Ahmet SALTIK 
Zekai BAKAR

1. Mevcut Durum

• 1930’lu yıllarda yaklaşık %75 dolaylarında olan Türkiye kırsal nüfusu gü-
nümüzde %40’lara gerilemiş; 1980’de 25 milyon iken 1990’da 23.1 milyona 
düşmüştür. 1990 Yılı Genel Nüfus Sayımı verilerine göre kırsal alanda 35,545 
muhtarlık seviyesinde köy vardır. Bu köylerde 44,000 mezra, mahalle, kom ve 
oba türündeki köy altı yerleşmeler mevcuttur. Bu yerleşmelerle birlikte kırsal 
yerleşim birimi 80,000’e ulaşmaktadır. Bu yerleşmelerin %38’i sağlıklı ve yeterli 
içme suyundan yoksundur. 

• Tarım sektörünün milli gelir içindeki payı son yıllarda %15’lere gerilemiştir. 
Buna karşılık istihdam edilen 18 milyon 285 bin nüfusun %45’i tarım sektörün-
dedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu oran %70-75’lere çık-
maktadır. Tarımsal istihdamın %35’ini “kendi hesabına çalışanlar”, %60.9’unu 
“ücretsiz aile işgücü”, %4.1’ini ise “yevmiyeli ve ücretli çalışanlar” oluşturmak-
tadır. Tarımda ücretsiz aile işgücünün 3/4’üne yakını kadındır.

• 1991 yılı verilerine göre Türkiye’de tarımsal işletme sayısı 4 milyonun üzerin-
dedir. İşletmelerin 2/3’ünün arazi varlığı 50 dekarın altındadır. Tarımsal işletme-
lerin sahip olduğu araziler çok parçalı olup, işletme başına düşen parsel sayısı 
ortalama 6’dır.

• Tarımsal işletmelerin %96.4’ünde bitkisel ve hayvansal üretim birlikte yapılmak-
ta; %3.6’sında ise yalnızca hayvancılık faaliyetinin yapıldığı görülmektedir.

• Sanayileşmenin temel strateji olarak benimsendiği ülkemizde tarım ve sanayi 
karşılıklı uçlarda yer alan, birbirini olumlu ve olumsuz olarak etkileyen iki sektör 
konumundadır. Bu süreçte uygulanan politikaların doğal bir sonucu olarak tarım-
da yoksulluk artmış, göç ve istihdam sorunları ciddi boyutlar kazanmıştır. 

• Kaynakların sürdürülebilirlik temelinde kullanılamaması sonucu insan-doğa 
ve teknoloji ilişkileri bozulmuş, ülkede doğal kaynakların yönetimi başlıbaşına 
bir sorun alanı haline gelmiştir. Türkiye, dünya ülkeleri arasında toprak rezervi 
tükenmiş 19 ülke arasında yer almakta olup, tarımsal alanları marjinal sını-
ra ulaşmıştır. Bugün kullanılabilir tarım arazisi 21.1 milyon hektar civarındadır. 
1950’li yıllarda 80 bin hektar olan sulanan alanlar günümüzde 4 milyon hek-
tara ulaşmıştır. 

2. Sorunlar

• Tarım sektöründe birim alandan elde edilen verim düşüktür.

• Tarım arazileri parçalı ve kırsal yerleşmeler dağınıktır. Arazi ve yerleşmelerin 
toplulaştırılması bir dizi siyasal ve hukuksal düzenlemeleri, çözümü uzun va-
deyi gerektiren bir sorundur. 
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• Toprakta mülkiyet dağılımı dengesizdir.

• Türkiye kırsal alanında küçük tarım işletmeleri yaygın ve örgütsüzdür. Bu 
işletmelerde modern teknoloji ve girdi kullanımı yetersizdir. Mevcut tarım poli-
tikaları çerçevesinde bu durum küçük çiftçilerin eğitim-yayım ve kredi kaynak-
larına ulaşmasını engellemektedir.

• Kırsal alanda hane gelirleri göreceli olarak düşüktür. Yerinde istihdam ola-
nakları da giderek daralmaktadır.

• Doğal kaynaklar (toprak-su-bitki örtüsü) rasyonel bir şekilde kullanılama-
maktadır.

• Kırsal alandan kentsel alana sürekli ve mevsimlik göç hızlı ve dengesizdir. 
Bu süreci özümseyecek istihdam ve sosyal altyapı olanaklarının sınırlılığı kent-
lerde çözülmesi giderek güçleşen sorunlara yol açmaktadır.

• Kırsal gelişme ve kırsal yerleşmeler konusunda dünyada ve Türkiye’de de-
ğişen koşullara uygun, tutarlı bir ulusal politika yoktur. 

3. Değişen Koşullar 

• Türkiye’de sanayileşmeyi hedef alan, kırsal alanı ihmal eden, toplumun ayrı-
calıklı katmanlarının devlet tarafından desteklenmesine dayanan, yöresel ger-
çekleri dikkate almayan ve küçük üreticilerin gerçek gereksinimlerini gözardı 
eden kalkınma politikaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

• Devletin tarım ve sanayi sektöründeki işlevi değişmiş; bu konuda kararlarda-
ki belirleyiciliği azalmıştır.

• “Yukardan aşağıya” kalkınma yaklaşımı toplumun her kademesinde tartışılır 
hale gelmiş ve yetersizliği konusunda bir toplumsal mutabakat sağlanmıştır. 
İnsanı merkez alan bireysel-fiziksel, sosyal, ekonomik, politik ve kültürel an-
lamda bir güvenlik ve kalkınma anlayışı dünyada giderek yaygın bir şekilde 
kabul görmeye başlamıştır. “Katılımcılık” ve karar alma süreçlerinde “tabandan 
tavana” kalkınma yaklaşımı gündemin ana maddesi olmuştur.

• Kent-kır, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında büyüyen uçurum gü-
nümüz dünyasında bu olguya uluslarüstü bir sorun niteliği kazandırmıştır. Aynı 
şekilde doğal kaynakların sürdürülebilirlik temelinde yönetimi tek tek ülkelerin 
sorunları olmaktan çıkmış; konu küresel bir sorun olarak algılanmaya başlan-
mıştır.

Türkiye’de “kırsal gelişmenin ve kırsal yerleşmelerin yeniden örgütlenmesi”, 
yukarıda özetlenen sorunlar ve değişen koşullar çerçevesinde yeniden planla-
narak uygulamaya konulmak durumundadır.

4. Amaç, Yaklaşım ve Öneriler

Amaç

Türkiye’de kırsal gelişmenin ve yerleşmelerin yeniden örgütlenmesinin nihai 
amacı, kaynak açısından sınırlı olanaklara sahip kırsal ailelerde yoksulluğun 
ortadan kaldırılması ve bu kesimlerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi olarak 
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belirlenmelidir. Ancak unutulmamalıdır ki bu amaç özünde, kır-kent farklılıkla-
rının optimum bir dengeye kavuşturulmasını, kırsal nüfusu yerinde kalkındır-
mayı, göç ve istihdam sorunlarını yerinde çözmeyi hedefleyen bir politik tercih 
sorunudur.

Bu amaca ulaşmak ancak, kendi kendini sürdürebilir bir gelişme açısından zo-
runlu olan çiftçi katılımına dayalı, yerel topluluğu temel alan örgütlenmeler aracı-
lığıyla insanların gelirlerinin artırılması yoluyla mümkündür. Gelir artışı; topluluk 
kalkınması, kırsal kredi, eğitim ve gerektiğinde pazarlamada destek esaslarına 
dayalı bir sistem içinde, üretimde nicel ve nitel iyileştirmelerle sağlanabilir.

Hedef Grup/Gruplar

Türkiye kırsal alanında küçük çiftçi ve kaynakları sınırlı köylü yeniden örgütlen-
me çalışmalarının başlıca hedef gruplarını oluşturmalıdır. Bu hedef grup/gruplar 
açısından kırsal alana bakıldığında önce tek tek haneler ve bu hanelerin üyesi 
olduğu topluluk/köy görülmektedir. Kalkınma uygulamalarının etkin bir şekilde 
sonuç verebilmesi için gerekli araçlar/kaynaklar öncelikle hane üzerinde odak-
laşmak durumundadır; ancak ana hedef, topluluğun (köy ve köy gruplarının) bir 
bütün olarak katılımını sağlamaktır. Katılımın sağlanmasının temel aracı ise kırsal 
alandaki toplulukların örgütlenmesidir. Tek tek çiftçi/köylü haneleri ile köy, kırsal 
alan kalkınma projelerinde ayrılmaz bir bütün olarak algılanmalıdır. 

Köyler, bir arada yaşayan bireylerin oluşturdukları gruplar değil, sözcüğün ger-
çek anlamıyla kırsal topluluklardır. Türkiye’deki köyler, çiftçi aileleri arasındaki 
etkileşimin çok sınırlı kaldığı, asıl odağı ise tek tek aile çiftliklerinin oluşturduğu 
batı dünyasındaki çiftçi topluluklarından çok farklı bir konumdadır. Türkiye’nin 
kırsal kesimindeki köyler birbirlerine ileri düzeyde bağımlıdır. Örneğin, köydeki 
haneler içme suyu sağlayan kaynakları ortaklaşa kullanır, hayvanlar, köy adına 
çobanlar tarafından köy ortak mülkiyetindeki arazide otlatılır. 

Bu ve köy resmi kurumları gibi genel özelliklere rağmen Türkiye’de köylerin bir-
birinden farklı, yöreden yöreye değişen yapılarının olduğunu ve bu nedenle pro-
je uygulamalarında bu farklılıkların dikkate alınması gereği de bir gerçektir.

Yaklaşım

Kırsal gelişmenin yeniden örgütlenmesi etkinliklerinde katılımcılık ve kalıcılık 
ilkeleri doğrultusunda aşağıdaki dört temel unsur gözetilmeli ve uygulanma-
lıdır:

1. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi (eğitim, örgütlenme, bilgi/beceri, sağlık, 
sanitasyon, beslenme vb.) ile teknik destek (üretime yönelik teknik bilgi, uy-
gun teknoloji, temel girdiler vb.) çalışmalarının eş zamanlı yürütülmesi,

2. Üretim faaliyetlerinde gerekli temel girdilerin temini, dağıtımı ve kullanımı 
konusunda örgütlenme,

3. Gerekli olduğu yerlerde, çiftçi ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için ör-
gütsel olanaklar yaratma,

4. Kırsal kredi için gerekli örgütlenmeyi sağlama.

Bu ana yaklaşım çerçevesinde yapılacak temel etkinliklerin insan kaynaklarının 
geliştirilmesi ve doğal kaynakların geliştirilmesi olmak üzere iki ana grupta ele 
alınarak tasarlanması gerekmektedir.
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Birinci grupta, öncelikle kırsal toplulukların ve üretici gruplarının kendi gelecek-
lerini belirleyebilecekleri bir beceri ve kapasite düzeyini hedefleyen doğrudan 
insana yönelik olan eğitim, yayım ve örgütlenme çalışmaları yer almalıdır. Bu çer-
çevede hedef gruplarda kalkınma öncelikleriyle ilgili katılımcı karar alma süreç-
lerini teşvik etmek ve insanlardaki yaratıcı potansiyeli açığa çıkarmak ana hedef 
olmalıdır. Kadının tarımsal faaliyetlerdeki rolü ve ailedeki temel işlevleri dikkate 
alınarak cinsiyet dengeli bir kalkınma yaklaşımı ile kadına yönelik programlar 
öncelikle geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Bu kapsamda kırsal alan kadınının iş 
yükünü azaltıcı, kararlara aktif katılımını sağlayıcı ve üretim sonuçlarından adil 
bir şekilde pay almasını ve yararlanmasını sağlayıcı programlar geliştirilmelidir.

Doğal kaynakların akılcı yönetimi çerçevesinde yapılacak etkinlikler doğrudan 
insan kaynaklarının geliştirilmesiyle bağlantılıdır. Türkiye’de su, toprak ve bitki 
örtüsü (başta orman ve mera alanları olmak üzere) giderek artan bir sorun 
alanı niteliğindedir. Doğal kaynakların katılımcı bir yaklaşımla korunması, iyi-
leştirilmesi ve mümkün olan durumlarda yenilenmesi bu bakımdan son dere-
ce önem taşımaktadır. Günümüzde 4 milyon hektar civarında olan sulanabilir 
alanları 7 milyon hektara ulaştırmak uzmanlar tarafından erişilebilir bir hedef 
olarak gösterilmektedir. Toprak rezervinin tükenmiş olmasına rağmen gübre, 
tarımsal ilaç, mekanizasyon ve uygun teknoloji gibi girdilerin kulllanım oran-
larını artırmak suretiyle birim alandan elde edilen verimde artış yaratmak ve 
böylece tarımsal üretimi artırmak mümkün görülmektedir. 

Doğal kaynakların rasyonel kullanımı ve geliştirilmesi katılımcı bir anlayış teme-
line dayalı ulusal politikaların benimsenmesine, uygulanmasına ve sivil toplum 
örgütlerinin kurulup güçlenmesine/güçlendirilmesine bağlıdır. Bu çerçevede, 
büyük ölçekli programların paralelinde küçük ölçekli (köy ve köy grupları dü-
zeyinde) havza geliştirmeyi hedefleyen kırsal örgütlenmelerin oluşturulması 
orta ve uzun vadede doğal kaynaklar sorununa köklü bir çözüm olabilir. Bu 
amaç doğrultusunda kurulması önerilen örgütler, teknik bilgi ve temel girdiler 
(fidan, tohum, genetik vasfı yüksek materyal vb.) bakımından kamu kuruluşları 
tarafından teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.

Sonuç ve Öneriler

1) Kırsal gelişmenin ve kırsal yerleşimlerin yeniden örgütlenmesi her şeyden 
önce kır-kent arasındaki farklılıkların optimum bir dengeye kavuşturulmasını, 
kırsal nüfusu yerinde kalkındırmayı, göç ve istihdam sorunlarını yerinde çöz-
meyi amaçlayan politik bir tercihtir. Bu alanda yapılacak etkinliklerde doğal ve 
insan kaynaklarının geliştirilmesi yoluyla üretimin ve verimliliğin artması ve gi-
derek kırsal sanayilerin oluşturulması bir zorunluluk olarak görülmektedir. Böy-
le bir kavram etrafında geliştirilecek her türlü plan ve programda kaçınılmaz 
olarak kalkınma anlayışının yukarıda belirtilen ilke ve yaklaşımlar çerçevesinde 
yeniden yapılanması ve örgütlenmesi gerekmektedir. 

2) Kırsal alanda kalkınma program ve projelerinin geçmiş uygulamalardan 
ders alarak yeniden örgütlenmesi, bölgesel ve yöresel ölçekte aşamalı bir 
program dahilinde nispeten daha kolay gerçekleştirilebilir. Bunun için önerilen 
örgütlenme model ya da modelleri şunlar olabilir:

• Kırsal alanda hükümetdışı yerel kuruluşların (sivil toplum örgütlerinin) kurul-
ması,
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• Köy düzeyinde bu kuruluşların desteğiyle proje komiteleri ve köy kalkınma 
örgütlerinin geliştirilmesi,

• Kooperatif ve üreticilerin ortağı olduğu şirketlerin oluşturulması ve güçlendi-
rilmesi,

• Yerel ve bölgesel ölçeklerde birbirini tamamlayan entegre kırsal sanayi ku-
ruluşlarının hedeflenmesi. 

3) Kırsal yerleşmelerin ve kırsal kalkınmanın yeniden örgütlenmesinde önemli 
olan örgütlenme tiplerinden ziyade bu örgütlenmelerin içeriği ve işleyiş tarzı-
dır. Bu açıdan bakıldığında birbirini tamamlayan beş temel ögeden söz edile-
bilir. Bunlar;

a. İnisiyatifin alandan/tabandan kaynaklanması; sorunların ve çözüm önerile-
rinin insanların aktif katılımıyla kararlaştırılması,

b. Belirli bir amaç etrafında oluşturulan örgütlenmelerde hedef kitle/hedef grup 
anlayışına uygun davranılması; plan, program ve projelerin bu anlayışa göre 
hazırlanması/geliştirilmesi ve uygulanması,

c. Demokratik katılım, şeffaflık/açıklık ve entegre yaklaşım temelinde planlama, 
uygulama, izleme/değerlendirme ve sonuçlardan adil yararlanma süreçlerinde 
teknik bilgi, temel girdi, örgütleme, kredi ve pazarlama desteğinin bir bütün ola-
rak sağlanması,

d. Kurulacak örgütlerde etkinlik planlamasının sorun önceliklerine göre yapıl-
ması ve sürdürülebilirlik ilkesinin yaşama geçirilebilmesi için aşamalı bir prog-
ram dahilinde davranılması,

e. Kamu-örgütlü üretici ve hükümetdışı kalkınma kuruluşları arasında kırsal 
alanın ve tarım sektörünün geliştirilmesi amacına yönelik sağlıklı bir işbirliği ve 
eşgüdümün sağlanması.

Çözüm, giderek küreselleşen dünyamızda, kurtarma’dan vazgeçip, katılımcı 
ve çoğulcu yaklaşımı yaşama geçirmektir. Bu yaklaşımda, toplumsal pirami-
din alt kesimlerinde yer alan kırsal alan küçük çiftçi ve köylüleri kalkınmanın 
edilgen bir nesnesi değil, tam tersine aktif bir öznesi olarak kabul edilmelidir. 
Bu bir anlamda kalkınmada insanı merkez almak ve insanlardaki yaratıcı gücü 
açığa çıkarmak demektir.

Örgütlü-katılımcı sürecin sürdürülebilirliği hiç kuşkusuz; bireylerin maddi, zihin-
sel, örgütsel ve idari açılardan belirli bir yeterlilik düzeyi ve özgüven duygusuna 
sahip olmalarına bağlıdır. Bu gerekliliğin sağlanmasında resmi hükümet kuru-
luşları yanında sivil toplumun tüm örgütlerine önemli görevler düşmektedir.
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Doç. Dr. Ahmet SALTIK - Devletin ya da kamu kuruluşlarının Türk tarımından 
elini ayağını çekmesi konusunda oldukça net ve radikal bir öneri bu toplantı-
nın düzenleyicilerinden Sayın Rıfat Dağ tarafından yapıldı. Ben, sizin sorunuz-
la onun bu önerisini birleştirerek farklı bir yorum getirmek istiyorum.

Anlamlı olduğu için soruna şu tespitle başlamak istiyorum. Yanlış hatırlamı-
yorsam bundan üç yıl önce dönemin Tarım Bakanı, Bakanlığın mali kaynak-
larının kullanımıyla ilgili yaptığı bir değerlendirmede şu çarpıcı tabloyu ortaya 
koymuştu: “Bakanlığın yıllık bütçesi toplam 13 Trilyon TL.’dir. Bunun yaklaşık 
10 Trilyonu maaş ve ücretler, 2 Trilyonu genel cari harcamalar için kullanılmak-
ta, araştırma ve uygulama etkinliklerine ise sadece 1 Trilyon TL harcanabil-
mektedir. Ben bu son rakamı bir toplantıda kullandığımda “bunun son derece 
iyimser olduğu ve gerçekte araştırma-uygulama çalışmaları için 1 trilyon bile 
kaynak olmadığı” söylendi. Türk tarımında devletin rolü sorgulanırken biz is-
ter istemez böyle bir olguyu dikkate almak durumunda kalıyoruz. Yani, tarım 
sektörüne hiçbir katkısı olmayan binlerce kişinin “çalıştığı”, binlerce teknisyen 
ve uzmanın “görev yaptığı”, çiftçi sorunlarından kopuk, merkezci ve katılımcı 
olmayan hantal bir teşkilat. Birinci tespit bu.

İkincisi, kamu kuruluşlarının temel işlevlerini iki boyutta ele almak gerekiyor. 
Siyasal ve teknik uygulama boyutlarıyla. Bütçe konusunda verdiğim örnek ku-
rumun doğrudan işleyişi ile ilgilidir. Bu açıdan teşkilat etkisiz ve verimsizdir. 
Hatta bu niteliğiyle toplumsal sistemimizi geliştirici değil köstekleyicidir. Ge-
çen yıl Bolu’da tarım politikalarına ilişkin, konuyla doğrudan ilgili kuruluşlardan 
yaklaşık 50 kişinin katıldığı ilginç bir “Arama Konferansı” yapıldı. Bu konferans-
ta şöyle bir önerimiz oldu: “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın yayım hizmetleri 
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köy yerleşim birimlerine kadar ulaşmalıdır”. Öneriyle ilgili Bakanlığın bir üst 
düzey yöneticisinin ikili görüşmemizde bana söyledikleri çok ilginçtir.” Bunlar 
teoride güzel öneriler. Fakat uygulamada Bakanlığın ulaşabileceği son nokta 
ancak İlçe yerleşimleri olabilir, oradan daha öteye teknisyen ve mühendisleri-
mizi göndermemiz fiilen olanaksızdır.”

Böyle bir ifadeyi kullanabilen bir teşkilat; tarım politika ve stratejilerini kentsel 
alanlarla sınırlamak isteyen bir sistem daha işin başında iflas etmiş demektir. 
Sonuç; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yeniden örgütlenmek, politika ve strateji-
lerini değişen dünya ve ülke gerçeklerine göre yeniden formüle etmek zorun-
dadır.

Kalkınmada Devletin rolü, geçen yıl Kopenhag Sosyal Kalkınma Toplantısı’nda 
da gündemin ana tartışma konuları arasındaydı. “Küreselleşme”, “özelleştir-
me” ve “özerkleştirme” kavramları etrafında, gereğince tanımlanmamış afaki 
bir biçimde yapılan önerilerde küçük çiftçi, dar gelirli üretici ve topraksız köylü 
ya da henüz “çiftçi” olamamış köylünün sorunları nasıl çözülecektir? Özellik-
le dünya coğrafyasının güneyinde; Asya’da, Afrika’da, Latin Amerika’da ve 
Türkiye’nin de Doğu ve Güneydoğusu ile içinde yer aldığı yoksul ülkelerde 
göç, beslenme ve istihdam gibi temel kalkınma sorunları devlet müdahalesi ve 
desteğinin dışında nasıl halledilebilir? Kopenhag Toplantısı bu konuda özetle 
şu önerileri ortaya koydu: Devletin regülasyon ve özellikle kaynak tahsisindeki 
işlevi “hedef gruplar” ve “hedef alanlar” yaklaşımına özen göstererek sürme-
lidir. Biz Türkiye tarımını tartışırken -Sayın Taraklı’nın da vurguladığı gibi- ta-
rım sektöründe ve genel anlamda kırsal Türkiye’de yaşayan farklı sosyal kat-
manlar arasında ayrım yapmak, hedef gruplarımızı net bir şekilde tanımlamak 
zorundayız. “Birim alandan elde edilen verim”, “hane başına düşen traktör” 
gibi ölçütlere dayalı istatistikî veriler tek başına fazla bir anlam ifade etmez. 
Sorun “alt sosyal katmanlar” (topraksız haneler, küçük çiftçiler vs.) açısından 
ele alındığında “Devletin tarımdan elini ayağını tamamen çekmesi” ya da “mü-
dahaleci, bürokrat kamu kuruluş ve kurumlarının” artık işlevlerinin sona erdiği 
sonucuna varmak oldukça güçtür.

Rıfat DAĞ – Sayın Hocam, kusura bakmayın, halkı devlet olarak gördüğüm 
için yetki devrini söyledim.

Doç. Dr. Ahmet SALTIK -Tabii, bir alternatif getirdiniz. O noktaya yeniden dö-
neceğiz. Fakat bu, enine boyuna tartışılması gereken ciddi bir sorun. Ve so-
runla ilgili doğal olarak yanıtlanması gereken sorular da olacak.

Şimdi, kooperatifçilik konusunda yöneltilen soruya değinmek istiyorum. 
Türkiye’de toplam kooperatif sayısı yaklaşık 36.000’dir. Bunlardan ancak 
%10’u kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürebilmektedir. Mev-
cut kooperatiflerin neden %90’ı aktif değildir? Bu sorunun esas muhatabı Sa-
yın Durak Taraklı’dır. Çünkü 1960’lı yılların sonunda yurtdışına işçi göndermek 
amacıyla başlatılan kooperatifçilik furyasını, o dönemin kooperatifçiliği teşvik 
eden resmi yöneticilerindendi. Duran Hoca ben şu kadarını belirtmeliyim: Ko-
operatif hareketi, özellikle söz konusu dönemle birlikte esas amacından sap-
mış, gerçek içeriği boşaltılmış, halk ve küçük üretici nezdinde güvenilirliğini 
yitirmiştir. Bizim tebliğimize konu olan modelde “katılım” ve “kalıcılık” temel 
ilkeleri yanında sorunlara “bütüncül yaklaşım” esastır. İnisiyatifin tabandan 
kaynaklanmadığı, kısa vadeli amaçlar için yukarıdan empoze edilerek kurulan 
organizasyonların kalıcılığından, sürdürülebilirliğinden söz edilemez. Koope-



26

ratif yönetimi çok ortaklı bir işletme yönetimidir. Üyelerinin açık denetimine 
uygun, şeffaf bir yapı başarının ön koşuludur. Türkiye’de birçok alanda olduğu 
gibi kooperatifleşme süreçlerinde de bu nitelik sağlanamamıştır. Küçük grup 
çıkarları ön plana çıkmış, örgüt üyelerindeki gizil yaratıcı güç bir türlü eyleme; 
kooperatif kuruluşlarının amaçlarına yöneltilememiştir. Küçük gruplar halkın 
sorunlarıyla ilgili birer “kurtarıcı” gibi tavır koymuş ve sonuç ne yazık ki biraz 
önce belirlendiği gibi olmuştur. Burada, Avrupa’daki gibi, tarihsel süreçlerde 
belirli gereksinimlerden kaynaklanan, siyasal içerikli işlevsel bir kooperatifleş-
me değil, bunun tam tersine, yukardan aşağıya ve güncel zorunluluklar sonu-
cunda kendiliğinden bir hareket söz konusudur.

Halkın, küçük üreticilerin kararlara katılımı konusundaki soruya gelince; yerel 
halkın kararlara katılımı, bence her şeyden önce bir örgütlenme sorunudur. 
Bir diğer deyişle, uygun örgütlenme yoksa katılım da mümkün değildir. Son 
bir iki yıldır, başta Ankara olmak üzere büyük kentlerin konforlu mekanlarında, 
ülkemizdeki tarım politikaları konusunda yapılan toplantıların sayısı arttı. Aynı 
katılımcılar aynı düşüncelerini farklı mekanlarda dile getiriyorlar. Bu bir kısır 
döngüdür. Önerim şudur. Halkın geniş bir kesitinin sorunları halkla beraber 
ve halkın yaşadığı ortamlarda birlikte tartışılmalıdır. Bu tür toplantılar, örneğin 
“geri kalmışlık” sorunu¸ istihdam ve göç sorunlarının yaşandığı bölgelerde 
bizzat bu sorunlardan en fazla etkilenen insanların katılacağı yerlerde yapıl-
malıdır. Bu yurdun ücra bir köşesindeki bir ilçe merkezinde olabileceği gibi, 
merkezi nitelikli bir köy yerleşiminde de olabilmelidir.

“Aydın” olarak, “devlet memuru” olarak eski geleneğimiz olan “kurtarıcı rolü-
müzü” ve “kurtarıcı kimliğimizi” fazlaca benimseyerek davranıyoruz. Bu, biraz 
da tarihsel köklerimiz ve sınıfsal konumumuzdan kaynaklanıyor. Maaş ve üc-
retini kamudan sağlayan bir kişi için “devletin kurtarılması” kadar doğal bir 
davranış olamaz. Sorunları grupsal çıkarların ötesinde, daha geniş bir pers-
pektiften, iç ve dış tutarlılığı olan bir vizyondan irdelemek zorundayız. Resmi 
kamu kuruluşlarıyla bugün bölgesel kalkınma programlarını gerçekleştirmek 
mümkün değildir. Bunun üç temel nedeni var: “merkeziyetçilik”, “yönetimde 
istikrarsızlık” ve “kurumlar arası eşgüdümsüzlük”. Çözüm bu idari sorunların 
aşılması ve katılımcı bir yaklaşımın adım adım geliştirilmesiyle mümkündür. 
Kalkınma yaklaşımında köklü bir değişiklik şarttır. Merkezi yönetimlerin işle-
vi, konu öncelikleri ve uygulama yöntemleri yerel düzeyde belirlenmiş plan 
ve programların izlenmesi ve katılımcı bir anlayışla değerlendirilmesiyle sınırlı 
olmalıdır. İnisiyatif tabandan kaynaklanmalı, sorunlar tabanda ve yerinde çö-
zülmelidir. Geçmiş uygulamalardan alınan dersler bize böyle bir yaklaşımın 
daha çağdaş, daha verimli ve daha etkin olduğunu göstermektedir. Merkezi 
yönetimlerin ana görevi icra değil koordinasyon olmalıdır.

Biz, Türkiye Kalkınma Vakfı olarak, tüm etkinliklerimizde olduğu gibi GAP Böl-
gesi illerinde yaptığımız bir alan araştırmasında da katılımcı anlayışa uygun 
bazı deneyler yaşadık. Söz konusu araştırmada konu “GAP Bölgesinde Kadı-
nın Statüsü”nü belirlemek ve “Kalkınma Süreçlerine Entegrasyonu”nun nasıl 
sağlanacağı hususunda öneri geliştirmekti. Soru kâğıdı uygulama tekniğine 
paralel olarak, anket öncesi örneklem köylerinde muhtar ve köylerden diğer 
temsilcilerle toplantılar düzenledik. Katılımcılara önce projenin amaçları net bir 
şekilde anlatıldı ve sonra görüşleri öğrenilmek istendi. Sözü uzatmamak için 
özetliyorum: Araştırma ekibi bu toplantılarda anket yoluyla öğrenilmesi müm-
kün olmayan, eylem planına yönelik son derece yararlı bilgi ve veriler derle-
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mek olanağını buldu. Katılım ve öneri geliştirme düzeyi son derece yüksekti. 
Katılımcılar, kendilerine danışıldığı, sorunların kendileriyle paylaşıldığı, fikirleri 
alındığı için de çok memnun oldular.

M.Nilgün ERCAN - Bu toplantılarda kadın da var mıydı?

Doç. Dr. Ahmet SALTIK - İl merkezlerinde yapılan toplantılarda kadın temsilci-
ler maalesef yoktu. Ama bu eksikliği köy düzeyinde kadınlarla yapılan toplan-
tılarda gidermeye çalıştık. Burada, katılımcılıkla elde edilen sonuçlar kadar bu 
sonuçları almak için uygulanan yaklaşım önemlidir. Benim vurgulamak istedi-
ğim esas konu budur. Halkın aktif tartışma ve katılımıyla sorunları saptamak 
ve çözüm önerilerini birlikte geliştirmek. Bu yaklaşım toplumsal yaşamın her 
alanında, özellikle kalkınma alanında yaşamsal bir öneme sahip. Biz bu süreç-
lerle sadece bölgedeki kadının içinde bulunduğu sorunları değil, kadının da 
üyesi olduğu topluluğun genel durumunu, kamuyla ilişkilerini ve iç dinamikle-
rini öğrenme olanağını bulduk. Türkiye’de şimdiye dek uygulanmış kalkınma 
projelerinde temel eksiklik bu noktada ortaya çıkıyor. Halen Doğu ve Güney-
doğu Anadolu’da yapılan sözde “kalkınma” uygulamalarında da bürokratik, 
teknisist ve merkeziyetçi işleyiş egemen. Bu yüzden halk ile devlet arasında 
karşılıklı güven sorunu giderek büyüyor. Konu salt finansman sorunu değil. 
İnsan sorunu. Kaynakların rasyonel kullanımı için yaklaşımı köklü biçimde de-
ğiştirmek gerekiyor. Katılım ve kalıcılık ilkelerini gerçekten hayata geçirmek zo-
runlu. Bu değerlendirme, örneğin oba, mezra gibi köy altı yerleşimlerle birlikte 
sayıları 70.000’e ulaşan kırsal yerleşimlerin toplulaştırılması ve bu alanlardaki 
gelişmenin yeniden örgütlenmesi konularında da geçerli.

“Emek ile sermaye arasındaki temel çelişki sürdükçe gerçek halk katılımını nasıl 
gerçekleştirebiliriz”? diye sorulabilir. Ben her şeyden önce toplumsal değişme 
dahil her tür değişmede, bu süreçlerin belirli riskler taşıdığını, değişme olgusu-
nun yandaşları ve karşıtları olduğunun bilincindeyim. Ancak son tahlilde belir-
leyici olanın bir özne olarak “insan” olduğuna inanıyorum. Ülkenin en sorunlu 
yörelerinde; geri kalmış kırsal alanlarda yaşamını sürdürme becerisini gösterebi-
len insanlar, kendilerine uygun olanak ve araçlar sağlanabildiği takdirde katılımı 
da gerçekleştirebilir, uygun ve gerçekçi öneriler geliştirebilir. Bugün “kalkınma” 
tanımında insanlarda “kendine güven duygusunun gelişmesi”, “kendi ayakları 
üzerinde durabilmesi”, “bağımlılığın ortadan kaldırılması” gibi kavramlara yer ve-
riliyor. Aydın ve teknokratın hedefi nihai olarak “kendini gereksiz kılmak” olmalı-
dır. Günümüz Türkiye’sinde uygulamalar bunun tam tersi doğrultudadır. 

Kamuda çalışan yönetici, bürokrat, politikacı ve hatta çoğu aydın, toplumsal 
varlıklarının ve nispi saygınlıklarının korunmasını ve sürdürülmesini, yönetilen 
halkla ilişkilerindeki tek yönlü bağımlılık temelinde görmektedir. Bu son de-
rece yanlıştır.Yakın tarihten bu alanda alınacak çok anlamlı dersler vardır. Bu 
toplantının ana teması olan “kırsal gelişmenin ve kırsal yerleşmelerin değişen 
koşullarda yeniden örgütlenmesi” öncelikle insanların temel gereksinimleri-
ni karşılamayı hedef almakla, yerinde kalkınmayı bir politika olarak benimse-
mekle ve bunları katılımcı demokratik ve entegre bir yaklaşımla uygulamak 
suretiyle gerçekleştirilebilir. Kırsal kalkınma süreçlerinde temel başarı ölçütü, 
bilgi, beceri ve maddi olanakların tüm toplumsal katmanlarda hangi düzeyde 
yaygınlaştığı ve geniş anlamda “yönetenler”in işlevinin önemi ve kararlardaki 
etki düzeyinin, önceki duruma göre ne denli azaldığı olmalıdır. Ve tüm bu sü-
reçlerde hiç kuşkusuz, doğal ortam, teknoloji ve finansman gibi faktörler ara-
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sında belirleyici etmenin kendi tarihsel-kültürel ortamında yaşayan İNSANLAR 
olduğu unutulmamalıdır.

Fikret BAŞKAYA -Yani, insani potansiyelin harekete geçmesi.

Doç. Dr. Ahmet SALTIK - Evet. Ancak bunu gerçekleştirebilmek için “insan”a ve 
insanların kollektif davranışına önem vermek ve buna inanmak gerekiyor. İnsan-
ları, bir nesne olarak algıladığımız sürece bu mümkün değil. Bu durum; “insanı 
bir nesne olarak algılama yaygın eğilim” bizim toplumumuz için olduğu kadar 
dünyada da genel bir sorun. Şu ya da bu olanaklardan dolayı bilgi ve bilinç dü-
zeyi göreli olarak daha fazla gelişmiş “aydınlar”ın, “kalkınma uygulayıcıları”nın 
değiştirmeye çaba göstermesi gereken tutum ve davranışlar bu alanda yoğun-
laşmaktadır: İnsanlarda var olan yaratıcı yeteneği ortaya çıkarmak ve geliştirmek. 
Bu da katılımcılık ve örgütlenme olmaksızın gerçekleşmesi mümkün olmayan 
bir hedef. Bu yüzden dünyada küreselleşme ve bilgi toplumu yönünde değişen 
koşullar bu doğrultudaki bir bilinci giderek daha fazla güçlendirmektedir. Tem-
sili demokrasiden öz itibariyle farklı, aktif ve doğrudan katılımcılık, beraberinde 
kuşkusuz yeni bir insan tipini, yeni bir toplumsal ilişkiler düzenini yaratacak, 
geliştirecek ve yeniden üretecektir. Böyle düşünüyorum.

Teşekkür ederim.

TMMOB “Kırsal ve Kentsel Gelişme Stratejilerini Belirleme” Çalıştayı 
14 Ocak 1995, Ankara
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GAP Bölgesi’nde Sürdürülebilir Kalkınma Programlarının 
Katılım ve Örgütlenme Boyutu (Çerçeve ve Yolgösterici İlkeler)

Doç. Dr. Ahmet Saltık

Giriş

Bilindiği gibi GAP projesi kapsamında bugüne kadar yapılagelen uygulamalar 
daha çok su, enerji ve sulama sistemleri etrafında doğal kaynakların geliştiril-
mesi amacına yönelik olmuş, sulama sistemleriyle ilgili bazı teknik ve sosyal 
çalışmalar başlatılmış; ancak insan kaynaklarının geliştirilmesi çerçevesinde 
kapsamlı bir plan ve program oluşturulamamıştır.

Bu tebliğin konusu olan “kalkınma programlarında katılım ve örgütlenme bo-
yutu” doğrudan insan kaynaklarının geliştirilmesiyle ilgili olup, konu projelerin 
sürdürülebilirliği açısından son derece önem taşımaktadır. Ancak katılım ve ör-
gütlenme boyutunun GAP kalkınma programlarının genel politikaları, orta ve 
uzun vadede öngörülen amaç ve hedefleri, uygulama ilke ve yaklaşımları dı-
şında, belirli bir vizyondan soyutlanarak ele alınıp tanımlanması ve geliştirilmesi 
mümkün değildir. Bu nedenle yazıda önce, Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) ’nın 
bölgedeki saha deneyimleri dikkate alınarak, GAP Bölgesi için geliştirilen ya da 
geliştirilecek olan programlarda, soyuttan somuta doğru gelişen bir çizgide be-
nimsenmesi gereken amaçlar, hedefler ve temel müdahale alanları belirlenme-
ye çalışılmıştır. Katılım ve örgütlenme kavramları ile ilgili genel tanımlamalardan 
sonra, bu tebliğin sınırları çerçevesinde hedef grup, proje uygulamalarında yak-
laşım, izleme ve değerlendirme konularına da ayrıca yer verilmiştir. 

Konunun böyle bir yaklaşım çerçevesinde ele alınışının temel nedeni sürdürü-
lebilir kalkınma etkinliklerinin işin doğası gereği, bütüncül ve çok faktörlü bir 
açıdan irdelenmeyi gerektirmesidir.

Nihai Amaç 

GAP Bölgesi plan ve programlarının uzun vadeli nihai amacı; kendi ayakları 
üzerinde durabilen, daha çok üreten (dolayısıyla istihdama katkıda bulunan), 
daha iyi bir gelecek beklentisi içinde yaşayan insanların bulunduğu huzurlu bir 
ortam yaratmaktır.

Proje Amaçları 

Bölgede, böyle bir vizyon doğrultusunda hem sektörel konularda hem de top-
luluk temelinde (community based) uygulanacak projelerin amacı ise, özellikle 
kaynak tabanı güçsüz hedef grupları kalkındırmak ve haneleri uzun dönemde 
kendi geleceklerini belirleyebilecekleri bir beceri ve yetkinlik düzeyine ulaştır-
maktır. Bu çerçevede ve daha somut bir ifadeyle, GAP kalkınma program ve 
projeleri için temel amaç, bölgede insan, su ve toprak kaynaklarının optimal 
kullanımı olarak özetlenebilir. 
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Somut Hedefler 

GAP program ve projelerinde hedefler yerel, ulusal ve uluslararası kalkınma 
deneyimleri değerlendirilerek; bölge koşulları ve gereksinimlerde öncelikler 
dikkate alınarak aşağıdaki konu alanlarında yoğunlaştırılmalıdır:

1. Kırsal ve kentsel alanda yaşayan hanelerin kendi işlerini kurmalarını da içe-
ren şekilde istihdam olanakları ile kendine yeterliliği sağlayacak düzeyde gelir 
kaynakları yaratılması; 

2. Özellikle GAP kırsal alanında, su’dan yararlanma ve su kullanma imkan-
larının artırılması -sanitasyon ve sağlık alanlarında iyileştirmelerle birlikte- su 
kaynaklarının daha rasyonel ve daha uygun bir biçimde kullanılması; 

3. GAP alanında bireyin, ailenin ve yerel topluluğun toplumsal hareketliliğini 
artırmak ve daha iyi seçeneklere kavuşmalarını sağlamak amacıyla insanlara 
daha gelişkin sosyal ve teknik beceriler kazandırılması; 

4. İnsanların çevresel sorunlara daha duyarlı olmalarının sağlanması ve kendi 
çevrelerini koruyup düzenlemeleri için gerekli olanaklara kavuşturulmaları; 

5. GAP alanında başlatılan kalkınma süreçlerine sürdürülebilir bir nitelik ka-
zandırabilmek için toplulukların (hedef grupların) kendi örgütlenmelerinin güç-
lendirilmesi, örgütlü davranış ve katılım kapasitelerinin nitelik ve nicelik olarak 
iyileştirilmesi. 

Bu tebliğin konusu olan “kalkınmada katılım ve örgütlenme” özellikle bu so-
nuncu madde kapsamında ve doğrudan insan kaynaklarının geliştirilmesiyle 
ilgilidir. Ancak unutulmamalıdır ki belirtilen bu amaç ve hedefler, insan kay-
naklarının ve doğal kaynakların birlikte geliştirilmesine yönelik eşzamanlı 
etkinliklerin belirli bir plan ve program dahilinde bütüncül bir yaklaşımla uygu-
lanmasını gerektirmektedir. 

Bu yaklaşım açısından, kalkınma hedeflerini gerçekleştirebilmek için geliştiri-
len ve geliştirilecek olan projelerin mikro ve makro düzeylerde temel müdahale 
alanları ise şöyle özetlenebilir: 

Müdahale Alanları 

1. Yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda gerçek anlamda bir kalkınma sü-
reciyle uyumlu politikaların belirlenmesi, savunulması ve bu alanda kamuoyu 
yaratılması;

2. Eğitim, yayım ve yayın çalışmalarına paralel olarak kalkınma amaçlı topluluk 
örgütlenmelerinin başlatılması, güçlendirilmesi ve bu yolla toplum seferberliği-
nin gerçekleştirilmesi; 

3. Özellikle kırsal alandaki geleneksel yapılarda (üretim, tüketim ve paylaşım 
sistemlerinde) ilerletici ve sosyal adalet ilkelerine uygun bir değişim sağlamak 
amacıyla küçük ve orta ölçekli, bazı durumlarda hane bazında gerçekleştiri-
lecek tarım-sanayi girişimleri aracılığıyla (i) maliyeti geri ödenmek üzere girdi 
sağlanması, ve (ii) gerek duyulan yerlerde üretilen ürünlerin pazarlanması; bu 
konularda üreticilere gerekli desteğin verilmesi, 

4. Uygun koşullarda ve belirli politikalar çerçevesinde teşvik, subvansiyon ve 
kredi olanakları yaratılması ve bu imkanların amaçları doğrultusunda kullanı-
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mını sağlayacak katılımcı bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması ve 
bu çerçevede, kırsal kesimde yaşayan ve geçimini mevsimlik işçilikten, yarıcı 
ve ortakçılıktan kazanan topraksız hanelerin kendi işletmelerini kurabilmeleri 
için mevcut imkanların azami ölçüde kullandırılması, 

Bütün bu müdahale biçimleri, (i) örgütlenme (finansman ve hukuk alanlarında 
gerekli hizmetlerle birlikte), (ii) ölçek ve (iii) uygulayıcı kuruluşların üslendikleri 
roller ve işbölümü anlamında uygun bir çerçeve içinde gerçekleştirilmelidir. 

Sürdürülebilir Kalkınmada Katılım ve Örgütlenme 

İnsan, günümüz anlayışında kalkınmanın merkezinde yer almakta; ve kalkın-
ma programları bu doğrultuda oluşturulmak istenmektedir. Bu anlamda, in-
sanların aktif katılımı olmaksızın kalkınma mümkün değildir. Katılım, insanların 
kendi gereksinim ve düşüncelerine göre kararlarda inisiyatif aldıkları, bu yolla 
proje, kuruluş ve kurumları etkileyip yönlendirebildikleri, kendi yaratıcı eylem-
leriyle evrimleşen, tamamen insan’a özgü aktif bir süreç olarak tanımlanabilir. 
İnsan’ı merkez alan bir kalkınma programında, kararların ve uygulamaların ka-
tılımcı bir yaklaşımla ele alınması bizzat bu yaklaşımın doğal bir sonucudur. 
Bu yaklaşıma göre insanlar kendilerine dışardan kalkınma götürülen nesneler 
değil, karar ve uygulama süreçlerini bizzat etkileyen aktif özneler olarak kabul 
edilmek durumundadır. 

Bu bakımdan katılım; kalkınma süreçlerinde insanlardaki yaratıcı gücü açığa 
çıkaran; problem tanımlama ve çözüm önerileri geliştirme gibi planlama aşa-
malarında olduğu kadar uygulama, izleme ve değerlendirme gibi diğer tüm 
aşamalar için de geçerli, gerekli ve hatta zorunludur. 

Dünya kalkınma uygulamalarının doğruladığı bu genel görüş yanında GAP 
illeri özelinde geleneksel yapılar (aşiret, toprak-insan ilişkileri, doğaya bağımlı 
tarımsal üretim pratikleri vs.), su ve sulama sistemleriyle birlikte başlayacak 
kaçınılmaz değişme ile yeniden yapılanma süreci dikkate alındığında katılım 
ve katılımı mümkün kılan araçların ve katılımı kolaylaştırıcı bir ortam yaratma-
nın önemi daha da artmaktadır. 

Proje alanı genelinde katılım hayata geçirilemediği ve katılım mekanizmaları 
kurulamadığı takdirde GAP bölge kalkınmasına yönelik, ilgi ve amaçları farklı 
her özel bakış kaçınılmaz olarak tek yönlülük riskini taşıyacak; tek başına hiç-
bir kişi, kurum ve kuruluş, kendi penceresinden bakarak GAP gerçeğini bir 
bütün olarak kavrayamayacaktır. Bu nedenle, tarımsal üretimde su ve sulama 
sistemleri etrafında odaklaşan GAP Bölge Kalkınma Programlarının sürdürü-
lebilir ya da kalıcı bir nitelik kazanabilmesi için hedef grupların, kamu ve yerel 
gönüllü kuruluşlar ile işbirliği içersinde, programlarını kendi özgür iradeleriy-
le tayin edebilmesi, karar alma süreçlerine aktif olarak katılması ve bölgede 
bunun koşullarının sağlanması gerekmektedir. Çünkü, daha önce de vurgu-
landığı gibi, katılımcı kalkınma; örgütlenmiş, bilgili ve bilinçli insanlar eliyle 
başlatılan yaratıcı, kendini yenileyebilen kalıcı bir süreçtir. Ancak insanlardaki 
yaratıcı potansiyeli açığa çıkarabilmek için, proje etkinliklerini kendi gücüne 
dayanmak ve katılım gibi birbiriyle ilişkili iki faktör etrafında yoğunlaştırmak 
gerekmektedir. Zira bu iki temel öğe, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın 
belirleyici ölçütüdür. 
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Sürdürülebilir Kalkınmanın Temel Göstergeleri 

a) Kendi Gücüne Dayanma

Kendi gücüne dayanma, kalıcılık ve sürdürülebilirlik açısından su ve sanitasyon 
programlarıyla ilgili yapılan birçok değerlendirmede, insani kapasitenin gelişti-
rilmesi çerçevesinde kullanılan başlıca ölçütler arasında yer almaktadır 1 (Ek:1). 
Kendi gücüne dayanma ölçütünün temel göstergeleri, katılımcıların problem 
tanımlama, çözüm önerileri geliştirme, seçenek ve öncelik belirleme ve uygula-
malarla ilgili alınan kararlarda ne ölçüde etkin ve bağımsız davrandıklarıdır. 

Kendi gücüne dayanma, yabancılaşmayı ortadan kaldıran, buna karşılık be-
nimseme ve sahiplenmeyi ön plana çıkaran bir süreçtir. Bu sürecin gelişerek 
devam edebilmesi için insanların i) maddi, ii) zihinsel, ve iiiı) yönetsel, olmak 
üzere üç temel alanda belirli bir yetkinliğe ve yeterliliğe ulaşmaları gerekmek-
tedir. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma programları bu üç alanda gereken 
iyileştirme ve geliştirmeleri sağlamakla ve etkinlikleri bu doğrultuda yoğunlaş-
tırmakla yükümlüdür.

Maddi açıdan (ya da mali ve ekonomik bakımdan) kendi gücüne dayanma’nın 
gelişmesi, sadece program ve projelere dışardan sağlanan kaynakların, in-
sanların bu kaynaklara bağımlılığını azaltmak amacıyla kullanıldığında gerçek-
leşebilir. 

Zihinsel açıdan (ya da özgüven duygusu bakımından) yetkinlik, insanların or-
taklaşa eylemlerinde araştırma, eğitim, mevcut ekonomik ve hukuki sistemleri 
tanıma, yasalar karşısında hak ve ödevleri öğrenme, makro ve mikro düzeyler-
de çözümleme ve açıklama yeteneğini geliştirme gibi süreçlerde bilgi, beceri 
ve bilinç düzeyinin yükselmesi ile kazanılmaktadır. 

Yönetsel açıdan yeterlilik, proje hedef gruplarının, bağımsız bir biçimde, ya-
şam koşullarında değişme yaratacak kollektif eylemleri yapabilme ve yönete-
bilme yeteneklerinin gelişmesi anlamını taşımaktadır. Bu alanda gelişme, bir 
yandan genel anlamda yönetim bilgi ve becerisinin uygulamalarla kazanılma-
sı, diğer yandan hukuk, muhasebe, kayıt, fayda-maliyet, pazarlama, resmi ve 
özel kurumlarla doğrudan ilişki kurma gibi özel teknik alanlarda bilgi ve dene-
yim kazanmakla sağlanabilmektedir. 

b) Katılım

Sürdürülebilir kalkınma programlarında hedef kitle ya da hedef grupların öz-
güvenini artırmak ve eylemlerinde kendi gücüne dayanmalarını sağlamak an-
cak katılım ve katılımın aracı olan örgütlenme ile mümkündür. Hangi amaca 
yönelik olursa olsun kalkınma organizasyonlarında önemli olan katılımcı bir 
karar alma sürecinin fiilen uygulanabilmesidir. Bu anlamda katılım, örgütlen-
miş insanların kendi gücüne dayanmak için bir araç olduğu kadar, temel insa-
ni gereksinimlerin karşılanması bakımından bir amaç olmaktadır. 

Kalkınma programlarının değerlendirilmesinde katılım ölçütünün temel göster-
geleri, kararların alınmasında uygulanan yöntem ve katılım düzeyidir. Proje uy-
gulama düzeyinde ise, örneğin sulama organizasyonlarının uygulamalarında, 
toplam maliyetlerde üyelerin doğrudan katkısı, bakım ve onarım masraflarının 

1Narayan, Deepa. 1993. Participatory Evaluation Tools for Managing in Water and Sanitation. World Bank 
Technical Paper, No:207.
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paylaşımı ile sistemin benimsenme oranıdır. Katılım ilkesi bir projedeki maliyet 
ve iş yükünün sadece doğrudan yararlananlara devredilmesi ve bu yolla kamu 
harcamaları ve sorumluluklarının asgari düzeye indirilmesi olarak algılanmama-
lıdır. Katılım tek yönlü bir süreç değildir. Katılım, proje taraflarının (kamu kuruluş-
ları, üretici çiftçiler, hizmet birimleri, yerel örgütler vs.) tümünün belirlenmiş gö-
rev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, ortak kalkınma hedefini elde etmede 
müştereken paylaşmaları gereken etkin bir yaklaşımdır. 

c) Örgütlenme 

Katılım, toplumsal bir çerçevede inisiyatif almak olduğuna göre örgüt ve bir sü-
reç olarak örgütlenme katılım amacının gerçekleşmesine olanak sağlayan bir 
araçtır. Kalkınma örgütleri üyelerinin yaratıcı eylemleriyle zaman içinde evrim 
göstermeli ve dinamik bir özellik taşımalıdır. Diğer bir deyişle, örgütlerde yö-
netim ve sorumluluk paylaşımı ile ilgili kabul edillmiş kurallar, üyelerin zaman 
içinde ortaya koyacakları yeni önerileri, yeni inisiyatif ve girişimleri engelleme-
yecek bir esneklikte olmalıdır2. Zira, geçmiş deneyimler ve özellikle ülkemizde 
yaşanan olaylar (örneğin kooperatifçilik hareketleri) insanların yaratıcı gücünü 
ortaya çıkarmada etkin bir araç olan örgütlerin, zamanla üyeleri üzerinde bas-
kı yaratarak inisiyatif körelten ve yabancılaşmayı yaratan bir niteliğe dönüşe-
bildiğini göstermektedir. 

Örgütlerin, zamanla sayıca çoğalması ve kapsam itibariyle genişlemesi, karar 
alma süreçlerine doğrudan katılma yerine temsili katılımı gündeme getirmekte, 
bu da örgütlerdeki yönetim kadroları ile sıradan üyeler arasında daha resmi 
bir ilişki kurulmasına ve giderek diyalogun kopmasına ve katılımın azalmasına 
yol açmaktadır. Bu gibi muhtemel sorunların önlenebilmesi, insanlarda bilgi 
ve bilinç açığının giderilmesi, örgüt bilincinin gelişmesi ve üyeler arasındaki 
ilişkilerde açıklık politikalarının benimsenmesi ve bunun kurumsallaştırılması 
(içsellestirilmesi) ile mümkün olabilir.

Sonuç olarak, kalkınmada sürdürülebilirliğin sağlanması için insan unsuruna 
önem vermek, bunun için de katılım ve örgütlenmeyi teşvik etmek ve destek-
lemek gerekmektedir. Diğer bir deyişle, katılımın nesnel ve öznel koşullarını 
yaratmak için örgütlü davranış teşvik edilmeli ve organizasyonların yönetim 
yeteneklerinin geliştirilmesine olanak tanınarak bu doğrultuda yöre, konu ve 
sektör bazında örgütlenmeler sağlanmalıdır. 

GAP özelinde bu alanda ilk atılacak adım, bu konuya ve yöresel sorunlara 
duyarlı saha elemanı yetiştirmek; kendilerini gerekli bilgi ve becerilerle donat-
mak ve bu bilgi ve becerilerinin alanda sınanmasını sağlamaktır. Zira katılımcı 
kalkınma, herşeyden önce bir birlikte öğrenme sürecidir. 

Ayrıca başlangıç olarak katılımın ve örgütlü davranışın önemi konusunda; 
siyasi, idari ve mahalli kademelerde gerekli bilgi ve bilincin yaratılması için 
programların geliştirilmesi ve uygulanması olumlu etkiler yaratabilir. Kendi 
kendini sürdürebilir bir gelişme hedef grup katılımına dayalı, yerel topluluğu 
temel alan örgütlenmeler aracılığıyla insanların gelirlerinin artırılması yoluyla 
sağlanabilir. Gelirlerde artış; topluluk kalkınması, kredi, eğitim ve gerektiğinde 
pazarlamada yardım esaslarına dayalı bir sistemde, üretimin nicelik ve nitelik 
olarak artırılmasıyla gerçekleşebilecektir. 
2Tilakaratna,S. 1987. The Animator in Participatory Rural Development (Concept and Practice). ILO, 
Geneva.
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Hedef Kitle/Grup 

Hangi ölçekte olursa olsun sürdürülebilir kalkınma programları mümkün oldu-
ğunca toplumun/topluluğun geniş kesitini kapsamına almalı; istihdam ve gelir 
yaratıcı ekonomik projeler kalkınmaya en çok gereksinim duyan tabandaki 
insanlara yönelmeli, özellikle sosyoekonomik statüsü düşük düzeyde olan ve 
erkeklere göre işyükü ağırlığı daha fazla olan kadın gruplarına öncelik tanımak 
temel politika olmalıdır 3. GAP Bölge Kalkınma Programları’na katılacak hane-
ler, geleneksel kalkınma programlarında genellikle ihmal edilmiş kesimler ol-
malıdır. Doğal çevrenin tahribi ile doğa, teknoloji ve insanlar arasında bozulan 
dengenin yeniden kurulması konularında ise ülke genelinde ve ülkelerarası 
kapsamda işbirliği ve ortaklıkların hedef alınması kaçınılmaz gözükmektedir. 

Yaklaşım 

Kalkınma programlarında müdahale alanları ve konular belirlenirken, bir yan-
dan hedef grubun öncelikli gereksinimleri, diğer yandan konu ve sorunlar 
arasında neden-sonuç ilişkisi gözetilmelidir. Kırsal alanda yoksulluğun temel 
nedeni tarımda prodüktivitenin ve hanelerde gelir düzeyinin düşük olmasıdır. 
Göçler nedeniyle nüfusu giderek artan kentsel alanda ise temel sorun işsizlik 
ve hanelerin düzenli bir gelir olanağından yoksun olmalarıdır. Çevre ve doğal 
kaynaklar ile ilgili konular ise her iki alanın ortak sorunlarıdır. 

Bu sorun alanları çevresinde toplumun mobilizasyonu, geliştirilecek program 
ve projelerde eğitim, örgütlenme, teknik yardım, kredi, sağlıklı bir izleme ve 
katılımcı bir değerlendirme ve ekonomik projelerde pazarlama işlevi gibi temel 
konuların bir sistem bütünlüğü ve entegrasyonu içinde ele alınıp planlanma-
dığı, doğrudan ve içerden bir müdahale yapılmadığı takdirde ne insan ne de 
doğal kaynaklar sorununa köklü ve kalıcı bir çözüm mümkün görülebilir. 

Geçmiş dönemlerde kalkınma sorunlarının çözümünde ağırlıklı olarak dolaylı 
yöntem kullanılmış, nedeni ne olursa olsun tabandaki insanın, kendi durumunu 
iyileştirmeye yönelik geliştirilen önlem, plan ve programlara herhangi bir katkı-
sının olamayacağı varsayılmıştır. Bu klasik yukardan aşağıya (tricke down) kal-
kınma yaklaşımına göre, ayrıcalıklı katmanlar düzeyinde gerçekleştirilecek biri-
kimler zaman içinde aşamalı olarak toplumun tamamına yayılacaktır 4. Ancak bu 
yaklaşıma dayalı programlar başarısızlıkla sonuçlanmış, kaynaklar rasyonel bir 
şekilde değerlendirilememiştir. Bu nedenle günümüzde dolaylı yöntem yerine, 
başta ekonomik (özellikle yerinde istihdam) olmak üzere her türlü toplumsal ve 
çevresel sorunlar, bu sorunlardan en fazla etkilenen hedef kitle/grupların katılı-
mıyla içerden ve doğrudan yöntem kullanarak çözülmelidir. 

Sürdürülebilir kalkınma programlarında yaklaşımın ana teması, insan kaynak-
larının geliştirilmesi ve teknik yardım olmalıdır. Dünyada, teknik yardım ile insan 
kaynaklarının geliştirilmesini kaynaştıran, sorunları bir bütün olarak ele alan 
böyle bir yaklaşıma yönelinmesi uluslararası deneyimlerin, bir başka ifadeyle 
geçmişteki başarısızlıkların bir sonucudur. Klasik yaklaşımda sosyal ve gelir 
getirici/ekonomik olmak üzere iki ana grupta toplanan projeler, bundan böyle 

3Türkiye Kalkınma Vakfı (Saltık, Ahmet ve Dersan, Nilüfer). 1994. GAPBölgesi’nde Kadının Statüsü ve 
Kalkınma Sürecine Entegrasyonu Araştırması, Eylem Planı. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Yayın-
lanmamış Araştırma. Ankara. 
4Friedman, J. 1979. The Crisis of Transision: A Critique of Strategies of Crisis Management.´Ş Develop-
ment and Change, vol. 10, p. 125-153.
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hem uygulayıcı kuruluşlar hem de hedef gruplar nezninde birbirini tamamla-
yan bir bütün olarak algılanmalı ve planlanmalıdır. Böylece bir yanda teknik 
yayım diğer yanda ise sosyal (eğitim ve örgütlenme) çalışmaların birbirinden 
yapay biçimde ayrılmasından vazgeçilmeli, çalışmalar tek bir bütün oluşturma-
lıdır. GAP Bölgesi’nde yapılacak uygulamalarda vurgulanması gereken temel 
konu, hanelerin ve toplulukların kendi geleceğini biçimlendirme gücüne ve 
yeteneğine sahip kılınması olmalıdır. Bu açıdan yaklaşıldığında; ister gelir ya-
ratıcı ister sosyal içerikli olsun, tek tek bütün projeler, kendi başlarına bir amaç 
olmayıp böyle bir kendi kendine yeterlilik düzeyinin yaratılmasının araçlarıdır. 
Uygulayıcı/yolgösterici kurum ya da kuruluşlar ise olabildiğince geri planda bir 
katalizör olarak yer almalıdır. 

GAP Kalkınma Programları’nda, “etkinlikler mevcut ekonomik temelden yola çık-
malı ve gene mevcut sosyal yapılar ve kültürel örüntüler üzerinden sürdürülmeli-
dir” şeklindeki ölçütle uyumlu olarak, bölgesel farklılıklar dikkate alınmalıdır 5. 

İzleme ve Değerlendirme 

Programlarda işlevsel/sağlıklı bir izleme-değerlendirme sisteminin oluşturul-
ması kalkınmanın sürdürülebilirliği ve esnek bir yaklaşımın benimsenerek ge-
rekli müdahalelerin zamanında ve etkin bir şekilde yapılabilmesi açılarından 
son derece önem taşımaktadır. Daha önce de değinildiği gibi katılımcı kalkın-
ma, alanda birlikte öğrenme sürecidir. Bu çerçevede izleme ve değerlendirme 
araçları olarak dört temel soru üzerinde durulmalıdır:

. Projelerle doğru olan şeyleri mi yapıyoruz?

. Sosyal adaletin gerçekleşmesine daha fazla katkıda bulunuyor muyuz?

. İnsanları kendi ayakları üzerinde durabilen/daha az bağımlı hale getiriyor mu-
yuz?

. Program çabaları maliyet etkin özellikte mi?

Bu sorular etrafında kısa ve orta dönemlerde sürekli yapılacak izleme ve de-
ğerlendirmeler plan ve programlarda gerekli müdahale ve düzenlemelerin za-
manında yapılmasını ve uygulamalardan daha etkin sonuçlar alınmasını sağ-
layacaktır. 

Sonuç 

Son elli yılda dünyada uygulanan kalkınma müdahalelerinde toplum, topluluk 
ya da hedef kitle gelişmenin nesnesi olarak algılanmış, kendilerine kalkınma 
götürme’ye 6 çalışılmıştır. Sonuçta gerek ülkeler arasında gerekse ülke içinde 
sosyal ve ekonomik farklılaşma artmış; yoksulluk, istihdam ve göç sorunla-
rında yaşanan kısır döngü bir türlü aşılamamıştır. Çözüm, istense de isten-
mese de giderek globalleşen dünyamızda, kurtarma’dan vazgeçip, katılımcı 
ve çoğulcu yaklaşımı yaşama geçirmektir. Bu çağdaş yaklaşımda, toplumsal 
piramidin alt kesimlerinde yer alan insanlar kalkınmanın edilgen bir nesnesi 
değil, tam tersine aktif bir öznesi olarak kabul edilmelidir. Bu bir anlamda kal-
kınmada insan unsurunu merkez almak ve insanlardaki yaratıcı gücü açığa 
çıkarmak demektir. 

5Ünver, Altan. 1994. Kırsal ve İnsani Kaynakların Geliştirilmesi. Türkiye Kalkınma Vakfı. Yayınlanmamış 
Rapor. Ankara
6Tilakaratna,S. a.g.e.
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Katılımcı sürecin sürdürülebilirliği kuşkusuz; insanların maddi, zihinsel, örgüt-
sel ve idari açılardan belirli bir yeterlilik düzeyi ile ve kendine güven (self-re-
liance) duygusuna sahip olmalarına bağlıdır. Bu gerekliliğin sağlanmasında 
resmi hükümet kuruluşları yanında sivil toplumun tüm örgütlerine önemli gö-
revler düşmektedir. Sorunların tanımlanma ve çözüm uygulamalarında, insanı 
bir özne olarak kabul etmek ve katılımcılığın evrensel bir değer olduğunun 
bilincine her geçen gün biraz daha varmış olmak, geçmişte yaşanan kısır dön-
gülerin bundan sonra aşılacağı konusunda umut vermektedir.

Mart, 1995
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Çağdaş Toplumlarda Gönüllü Kuruluşların Sosyo-Ekonomik 
Temelleri

Doç.Dr. Ahmet Saltık

A. Giriş

Yüzyılımızın sonunda, gönüllü kuruluşların toplumların ekonomik, siyasal ve 
kültürel yaşamında üstlendikleri roller ve uyguladıkları etkinlikler bakımından 
büyük önem kazandığı görülmektedir. Günümüzde insanların örgütlenme ye-
tenekleri, devlet ve bürokratik kamu örgütlenmesinden. daha farklı bir çerçe-
vede çarpıcı bir biçimde gelişmekte ve bu süreçlerde oluşan toplumsal ha-
reketler, giderek artmaktadır. Bu hareketlerin, gelişiminde belirleyici olan iki 
temel bileşen açıkça göze çarpmaktadır. Bunlardan birincisi katılım, diğeri kü-
reselleşmedir.

Kavram olarak katılım, siyasal, ekonomik ve örgütlenme gibi çok sayıda öğeyi 
içermektedir. Gönüllü kuruluşlar bağlamında katılım, insanların kendi gerek-
sinim ve düşüncelerine göre kararlarda inisiyatif gösterdikleri ve kuruluşları 
denetleyip yönlendirebildikleri, kendi yaratıcı eylemleriyle evrimleşen aktif bir 
süreçtir. Bu süreç insanların başkaları tarafından tasarlanmış, uygulamaya ko-
nulmuş ve denetlenmekte olan etkinliklere katılmaları biçimindeki pasif/edilgen 
katılımdan farklıdır. Dolayısıyla katılım, insanların kendilerini belirli bir toplum-
sal hareket içinde tanımlamaları, günümüz söyleminde genellikle sivil toplum 
olarak adlandırılan bir bütüne dahil olmaları ve bu bütüne temelde aktif/etkin 
biçimde sahip çıkmaları anlamını ifade etmektedir.

Çağdaş örgütlenme hareketlerinde ikinci bileşen olan küreselleşmenin teme-
linde iletişim ve enformasyon teknolojisinde yaşanan devrim ve ulusal ekono-
milerin köklü bir dönüşüm geçirerek uluslar ötesi bir nitelik kazanması olgusu 
yer almaktadır. Çağımızda iletişim ve etkileşim alanında meydana gelen nitel 
ve nicel değişmeler toplumların bir bütün olarak dünyanın yönelimine ilişkin al-
gılamalarında köklü bir dönüşümü zorlamaktadır. Ülkeler arasında kalkınmışlık 
düzeyi farklı da olsa dünya tektir ve sorunları tüm insanlığın ortak sorunudur. 
Bu nedenle insanlar artık, kalkınma, insani yardım, çevre koruma, insan hakla-
rı, kadın hakları gibi aralarında belirli bir nedensellik ilişkisi bulunan sorunlara 
doğrudan ya da dolaylı olarak müdahale etme gereğini duymaktadır. Dünya-
da her yıl bu ortaklaşa sorun alanlarında etkinlik göstermek üzere gönüllülük 
esasına dayalı binlerce yeni örgüt kurulmaktadır. Ülkemiz de hiç kuşkusuz bu 
sürecin dışında değildir.

Bu tebliğde ana konu, çağdaş toplumlarda giderek kurumlaşan bu tür örgütle-
rin ortaya çıkışında ve gelişip, yaygınlaşmalarında rol oynayan temel etkenleri 
araştırmaktır. Konunun ele alınışında iki aşamalı bir yol izlenmiştir. İlk aşamada 
BM kaynaklarına dayanarak gönüllü kuruluşlar ile ilgili genel bir çerçeve çi-
zilmiş, bazı terminoloji sorunlarına değinilmiş ve gönüllü kuruluşların çağdaş 
toplumda giderek artan önemi ve sürdürülebilir kalkınmadaki tanımlanmasına 
çalışılmıştır. İkinci aşamada ise, makro düzeyde ve farklı kalkınma stratejileri 
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etrafında söz konusu örgütlerin süreç içindeki gelişimlerini etkileyen bazı top-
lumsal, siyasal ve ekonomik nedenlere değinilmiştir. Çok boyutlu, kapsamlı 
bir araştırmanın konusu olabilecek “Çağdaş Toplumlarda Gönüllü Kuruluşların 
Sosyo-Ekonomik Temelleri”’ne ilişkin bu çalışmada konunun önemini vurgu-
lamak ve konu etrafında yapılacak tartışmalara genel bir çerçeve sunmakla 
sınırlı kalmıştır.

1.Tanım ve Kavram

Sivil toplum kavramı, son yıllarda hükümet dışı kuruluşların toplum yaşamında 
üstlendikleri rollerin analizinde genel bir çerçeve olarak kullanılmaya başlan-
mıştır. Bu çerçevede ele alındığında hükümet dışı (HDK), sivil toplum örgütleri 
olarak adlandırılabilir. Ancak, bu örgütler Birleşmiş Milletler Ana Sözleşmesin-
de “non governmental “ olarak adlandırıldığından, uluslararası literatürde de 
NGO kavramı daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Hükümet dışı kuruluş kavra-
mı bu kapsamda yer alan birçok örgüt tarafından tam anlamıyla benimsenmiş 
değildir. Bunun nedeni, belirli -bir kurumsal kategorinin bu kavramla negatif bir 
biçimde tanımlanması ve kavramın hükümet dışı olmak yerine hükümet karşıtı 
biçiminde yanlış yorum ve çağrışımlara yol açmasıdır. Bu yüzden olsa gerek, 
aynı kapsamda yer almakla beraber bazılarınca bu tür kuruluşlar; insani yar-
dım etkinliklerinde bulunanları gönüllü kuruluşlar, özellikle ABD’de olduğu gibi 
öze. gönüllü kuruluşlar, ya da Afrika’da gönüllü kalkınma kuruluşları ve bazı ül-
kelerde de yurttaş örgütleri gibi isimlerle adlandırılmakta ve HDK yerine tercih 
edilmektedir.

Hükümet dişi kuruluşların (HDK) evrensel ölçekte kabul edilmiş bir tanımı yok-
tur. Bununla birlikte söz konusu örgütlerin genel anlamda kabul gören bazı 
temel özelliklerinden söz edilebilir. Bunlar;

a)Kar amacı gütmemek, gönüllülük esasına dayanmak,

b)Genelde bürokratik olmayan esnek bir yapıya sahip olmak,

c)Karar ve uygulamalarda katılımcı yaklaşımı benimsemektir.

HDK’ların sivil toplum bağlamında daha geniş bir acıdan incelenmesi, bu ku-
ruluşların üstlendikleri rollerde ve çalışma tarzlarında görülen değişikliklerin 
daha net anlaşılmasına yardımcı olabilir. Bu açıdan ele alındığında HDK’lar iki 
kategoride sınıflanabilir:

Birinci kategori, gerek hedefleri gerekse yöntemleri bakımından toplumsal ha-
reketleri ve/veya girişimleri desteklemekle ilgilenen kuruluşları içermektedir. 
Bu kuruluşlar faaliyetlerinde, halkın katılımını ve güçlenmesini odak almakta; 
topluluk düzeyinde ekonomik, mali ve idari açılardan kendine yeterliliği ve öz-
güveni temel amaç, bu doğrultudaki küçük ölçekli proje uygulamalarını da 
temel görev saymaktadırlar.

İkinci kategori ise, toplumsal hareketlerden doğan ve bu hareketlerin kurumsal 
gerçekliğini temsil eden (Örneğin, kadın hareketleri, çevre sorunları etrafında 
doğan oluşumlar, insan hakları vs.) ve daha ziyade izlenecek politika ve strateji-
ler ile mevcut yönetim ve uygulamaların değiştirilmesini amaç edinmektedir. Bu 
yönde yayın, tanıtım ve benzeri yöntemlerle kamuoyu yaratma ve baskı grupları 
oluşturma faaliyetlerini bir araç olarak kullanmayı esas almaktadırlar.
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2. Kapsam

HDK’lar kapsam, örgütleniş biçimi, etkinlik alanları, finansman kaynakları ve 
denetimleri açılarından farklılıklar göstermektedir2 . Şöyle ki,

a) HDK’lar yerel ve ulusal olduğu gibi uluslararası ölçeklerde de örgütlenebilir

b) HDK’da görev alanlar kuruluşa yönelik görevlerini gönüllü olarak ya da be-
lirli bir ücret karşılığında profesyonel olarak yerine getirebilir.

c) HDK’ların kaynakları üyelik ödentileri, özel bağışlar, diğer HDK’lar, yerel 
yetkililer, hükümet ya da hükümetler arası kaynaklar, yapılan faaliyetler ya da 
kuruluşun, görevleri çerçevesinde üretilen mal ve hizmetlerin satışından olu-
şabilir.

d) HDK’ların etkinlikleri belirli konularda kamuoyu duyarlılığının yaratılması/art-
tırılması, eğitim, kalkınma, doğrudan yardım ve topluluk örgütlenmesi, teknik 
yardim ve danışmanlık, politika çözümlemeleri, tanıtım ve savunma (advocacy), 
araştırma ve değerlendirme dahil çok geniş bir alana yayılmaktadır.

e) HBK ‘lar tematik olarak toplumsal, ekonomik ve sürdürülebilir kalkınma 
konularından oluşan geniş bir alanı kapsamalarının yanı sıra örneğin; barışın 
sağlanması ve uyuşmazlıkların çözüme bağlanması, silahsızlanma, insani yar-
dım ve insan haklarının korunması gibi siyasal içerikli konulara da ilgi göster-
mektedir.

f) HDK’lar normal olarak üyelerine ve mali destek sağlayan kuruluşlara hesap 
verme durumundadır. Bu denetlenebilirlik aynı zamanda program hedef kitlesi 
ya da grupları için de geçerlidir. HDK’lar yasal kuruluşlardır. Bu nedenle faali-
yetleri devlet kuruluşlarınca belirli yasa ve yönetmelikler çerçevesinde denet-
lenebilir.

3. HDK’ların Kalkınmada Rolleri

Günümüz dünyasında HDK’ların, kalkınma yaklaşımları ve kalkınma tartışmaları 
üzerinde yarattıkları olumlu etki ve katkılar, geniş bir kesim tarafından benimsen-
mektedir. Bugün kalkınma politika ve stratejilerinde halkın kalkınma sürecinin 
merkezinde yer alması, katılımcılığın öneminin vurgulanması, yoksulluğun ha-
fifletilmesi, toplumsal barış ve eşitliğin gündemde canlı tutulması ile doğal çev-
renin korunması ve kültürel kimliğe daha fazla önem verilmesi gibi konularda 
HDK’ların önemli etkileri olmaktadır. HDK’lar yalnızca kendi ulusal sınırları içinde 
değil uluslararası ekonomik ve siyasal ilişkilerde de etkin bir rol oynamakta, bu-
nun yanında doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin muhafazası, cev-
re ile ilgili uygun teknoloji seçimi gibi tüm dünyayı ilgilendiren ortak sorunlara 
dikkat çekmede ve çözüm önermede öncülük etmektedirler.

Uygulama temelinde ele alındığında HDK’ların tabanda çalışma yapma, kal-
kınma amaçlı program ve projeler aracılığıyla yoksul kesimlerle doğrudan ilişki 
kurma gibi konularda geliştirdikleri yetenekler hem hükümetler hem de ulusla-
rarası kuruluşlarca kabul edilmektedir. Bunun dışında deprem ve sel felaketleri 
gibi doğal; savaş ve açlık gibi toplumsal afetlerin meydana getirdiği dramatik 
durumlara hemen intibak edebilme, kriz, dönemlerinde bu durumdan en çok 
etkilenen kesimlere destek olmak üzere risk alma yetenekleri de uluslararası 
düzeyde kabul görmektedir.
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Hiç kuşkusuz HDK’lar kurumsal ölçek, sahip olunan mali kaynak ve yaratılan 
etki gibi göstergeler açısından sınıflandırıldığında aralarında büyük bir çeşitlilik 
göstermektedir. Ancak, bazı istisnalar dışında. HDK’lar genellikle küçük ölçekli 
örgütlerdir. Bunda sınırlı mali kaynağa sahip olmalarının önemli etkisi vardır.

Bununla birlikte günümüzde topluca ele alındığında bu hükümet dışı sektörün 
dünyada giderek büyüyen bir güç haline dönüşmekte olduğu anlaşılmaktadır. 
Gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere, HDK’lar tarafından ya da HDK’lar 
aracılığıyla gerçekleştirilmiş mali kaynak transferleriyle ilgili istatistikler de bu 
tezi doğrulamaktadır. Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tahminle-
rine göre, gelişmiş ülkelerdeki1 HDK’ların gelişmekte olan ülkelere sağladıkları 
katkı 1992 yılında 8.3 milyar Amerikan Dolara yaklaşmıştır. Bu meblağ toplam 
kalkınma yardımları içinde % 13’lük bir paya karşılık düşmektedir. Net transfer-
ler itibariyle bakıldığında HDK’Iar kalkınma yardımlarının sağlanmasında ikinci 
büyük kaynak durumundadır. (Tablo-1, 2).3

Gelişmekte olan ülke HDK’larının programları, 1970–1985 döneminde mali 
açıdan iki kat artmıştır. Aynı dönemde resmi kalkınma yardımları ise %39 ora-
nında gerçekleşmiştir. Artık gelişmekte olan ülkelere yapılan kalkınma yardım-
larının büyük bir bölümü HDK’lar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerde kalkınma etkinliklerinde görev alan HDK’ların sayısı 
son on yıl içinde onbinlere ulaşmış ve mali yapıları güçlenmiştir. Örneğin, Dün-
ya Bankası’nın tahminlerine göre Hindistan’daki HDK’ların yıllık bütçeleri 520 
milyon Amerikan Dolarına ulaşmıştır. Bu rakam bu ülkeye yapılan toplam dış 
yardımın % 25’idir, 1993 yılı İnsani Kalkınma Raporunda dünyadaki HDK’ların 
ortak çabası sonucunda gelişmekte olan ülkelerde 250 milyon kişiye ulaşıldığı 
belirtilmektedir. Bu rakam 1980’lerin başındaki rakamın iki buçuk katıdır. Tah-
minler önümüzdeki yıllarda HDK programlarının kapsamını daha da genişle-
teceği yönündedir.

4. HDK’ların Örgütsel Zaafları, Değişim ve Yönelimleri

Bununla birlikte HDK’ların kapsam ve uygulamalarında bazı sınırlılıklar ve za-
yıflıklar olduğu da yadsınamaz. Kuruluşlar arasında sağlıklı bir koordinasyo-
nun olmayışı, etkinliklerin çoğu zaman orta ve uzun vadeli bir plana bağla-
namaması, tabandaki insanlara ulaşmada ve onları örgütlemede her zaman 
başarılı olamama gibi durumlar HDK projelerinin tekrarlanabilirliğinde ya da 
sürdürülebilirliğinde önemli engeller oluşturmaktadır.

Buna karşın kalkınmada alternatif kuruluşlar haline gelen HDK’ların, geçmiş 
deneyimlerden ders alarak bugün niteliksel bir değişim sürecini yaşadıkları 
söylenebilir. Özellikle 80’li yıllarda HDK sektörü, gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler arasındaki kalkınma paradigmaları ve ilişkileri doğrultusunda bir yol 
izleyerek yeni bir oluşum sürecine girmiştir.

Bu sürece yakından bakıldığında HDK’ların artık bir yardım-kuruluşu olmaktan 
ç.ok kalkınmaya ve bu alanda sürdürülebilir ‘model ve sistemler geliştirmeye 
yöneldiği görülmektedir. Başka bir deyişle; HDK’ların etkinlikleri, kuruluşların 
ilk dönemlerinde toplumsal yapıda ihmal edilen bazı grup ve sosyal katman-
ların acil gereksinimlerini karşılamak üzere doğrudan yardım ya da hizmet 
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sunmada odaklaşırken, bu tür etkinlikler bugün ağırlıklı olarak, toplulukların 
güçlendirilmesi ve dolayısıyla; topluluklarda kendine yeterliliğin sağlanması 
yönüne kaymıştır. Bu gidiş, HDK’ları mikro düzeydeki uygulamalardan, sür-
dürülebilir kalkınma ve sistematik değişme gibi daha genel konulara, makro 
düzeydeki bazı sorunlar etrafında çalışmaya yöneltmiştir.

Sürdürülebilir Kalkınmada yeni yöntemler ve sistematik değişmede yeni yak-
laşım arayışlar gibi sorunlar günümüz HDK’larının başlıca ilgi alanlarıdır. 
HDK’ların bu alanlarda yarattıkları olumlu etkiler, ancak kendi, deneyimlerini 
ve uzmanlıklarını, hükümetler ve hükümetler arası kuruluşların politika ve stra-
tejilerine yansıtabilmeleriyle söz konusu olabilmektedir, Bu da, doğal olarak 
gelişmiş ülke HDK’ları ile gelişmekte olan ülke HDK’ları arasındaki mevcut iliş-
kilerde önemli gelişmelere neden olmaktadır. Örneğin, önceleri bu iki grup 
arasında genellikle tek yönlü bir bağımlılık ilişkisi, (yardım eden-yardım alan 
ilişkisi) varken, bu yeni oluşumda bu tür ilişkilerin yerini eşitlik, açıklık, karşılıklı 
denetlenebilirlik gibi ilkelere dayalı karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği almıştır. Bu 
noktaya doğru evirilişte, bir dizi önemli toplantının da rolü olmuştur. Bunlardan 
ilki, Dünya Kalkınma ve Denizaşırı Kalkınma Kurumunun (World Development 
and the Overseas Development Institute in London) 1987 yılında Londra’da 
düzenlediği sempozyumdur. Bu sempozyumda atılan adımlar, gelişmekte 
olan ülkelerdeki HDK’ların rolünün daha tam ve kapsamlı, biçimde tanınması 
açısından biraz yavaş işleyen, ama köklü bir süreci başlatmıştır.

Bu yeni süreçte, gelişmiş ülkelerin teknik ve mali desteğini alan gelişmekte 
olan ülke HDK’ları yeni modeller üretmekte, yeni yaklaşımlar ortaya koymakta, 
işbirliği yapılan hedef grupları harekete geçirmekte, savunmakta, resmi ku-
rumlarla diyalog ve işbirliğini daha da geliştirerek sivil toplumu güçlendiren 
birer kuruluş niteliği kazanmaktadırlar.

Bu değişim sürecinin belki de en önemli boyutu, bugün, faaliyetlerin ve bu 
faaliyetlerin sonucu olan etkilerin sürekliligine çok daha büyük önem tanın-
masıdır. Bunun sağlanması için ise, gerek finansman mekanizmaları gerekse 
kapasite inşası programlarında yeni yollar ve modeller denenmektedir.

Bu da hiç kuşkusuz, izlenme ve değerlendirmeye verilecek önemi ön plana çı-
kartmaktadır. İzleme ve değerlendirme, HDK topluluğunun gelecekte daha faz-
la yatırım yapması gereken iki alandır. Yeni ortaklıkların oluşturulması, gelişmiş 
ülke HDK’ ları üzerinde etkide bulunmaktadır. Şöyle ki, gelişmiş ülke HDK’ları 
da; enformasyon, ilişki ağı oluşturma, politika araştırma ve tanıtma, gelişmekte 
olan ülkelerde çalışan diğer HDK’ların kapasite inşa çalışmalarına katkıda bu-
lunma gibi, etkinliklere daha fazla ağırlık tanıyarak bu yeni eylem gündemine 
ve işbölümüne uyum sağlamaktadır.

Bu örgütsel değişmede temel sorunsal, kalkmanın sürdürülebilirliği, etkinlik-
lerin kalıcılığı ve tekrarlanabilirliğidir. Bu nedenle, HDK’larca yürütülen uygu-
lamalar ve önerilen kalkınma modellerinin değerlendirilmesinde temel ölçüt 
“kalıcılık” ya da “sürdürülebilirlik”’dir. Bu da, hiç kuşkusuz, toplumsal yaşamın 
hangi alanında olursa olsun, sorun tanımlama, plan ve program geliştirme, 
uygulama ve sonuçların değerlendirilmesinde demokratik bir davranışı ve ka-
tılımcı bir yaklaşımı özümsemeyi gerektirmektedir.
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5. HDK’ların Gelişiminde Sosyo-ekonomik Temeller

Günümüzde devlet ve özel sektör dışında üçüncü sektör olarak nitelenen 
HDK’ların özellikle son yirmi beş yıllık dönemde hızlı önem kazanmasında ve 
giderek çoğalmasında bazı sosyal ve ekonomik faktörlerin rol oynadığı bilin-
mektedir. Kısaca belirtmek gerekirse, bugün HDK’ların önem kazanmasında 
geçmiş dönemlerde uygulanan kalkınma politika ve stratejilerinin başarısızlığı 
ile alternatif yaklaşım arayışlarının belirleyici bir rol oynadığı söylenebilir.

Geçtiğimiz günlerde, BM tarafından düzenlenen Kopenhag Dünya Sosyal 
Zirvesi münasebetiyle yayınlanan istatistikler kalkınma alanındaki bu başarı-
sızlıkları çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. Günümüz dünyasında her 4 
kişiden biri, ya da yaklaşık 1.3 milyar insan yoksulluk sınırları altında yaşamak-
tadır. Her yıl 13-18 milyon kişi yoksulluk nedeniyle ölmektedir. Dünya’ da üret-
ken istihdam azalırken, işsizlik artmaktadır. Halen dünyada 700 milyon insan 
işsizdir. Her gün 68 bin bebek yoksul bir dünyaya gözlerini açmaktadır. 1.5 
milyar insan temel sağlık koşullarından yoksundur. Dünya yoksullarının üçte 
ikisi kadındır. Buna karşılık bazı ülkeler zenginleşirken bazıları fakirleşmekte, 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurum giderek artmaktadır. 
1960’dan bu yana yoksullarla zenginler arasındaki uçurum iki kat daha art-
mıştır. Kalkınmakta olan ülkelerin gelişmiş, ülkelere olan borcu 1993 yılında 
1.95 trilyon dolara yükselmiştir. Yoksul ülkelerin zengin ülkelere olan borçları 
1970’li yıllara göre 15 kat artmıştır.

Özetle sorun bir yandan artan yoksulluk, diğer yandan fakir-zengin ülkeler ara-
sında giderek büyüyen uçurumdur. Dünya nüfusunun beşte biri, tüm dünyada 
yaratılan değerlerin %82,7’sine sahip iken, nüfusun en fakir %5’i toplam gelirin 
sadece 1.4’ü ile yetinmek durumundadır.

Bu duruma nasıl gelinmiştir? Sorun salt Kuzey’in Güney’deki fakir ülkeleri sö-
mürmesi gibi dış faktörlerle açıklanabilir mi? Gelişmekte olan ülkelerce dış 
borçlanma yoluyla sağlanan krediler rasyonel bir biçimde ve öngörülen amaç-
lar doğrultusunda kullanılabilmiş midir? Fakir ülkelerin borçlarının silinmesi, 
sorunu çözmede yeterli olabilir mi? Geri kalmışlık süreçlerinde iç dinamiklerin, 
sosyal yapılardan kaynaklanan engellerin, bürokrasilerin ve küçük çıkar grup-
larının hiç mi payı yoktur? Geçmişte uygulanan kalkınma stratejilerinin yanlış-
lıkları ile bugün karşı karşıya kalınan sorunlar arasında bir ilişki kurulabilir mi?

Konu, geçmişte uygulanan (ve günümüzde de büyük ölçüde uygulamakta 
olan) bazı kalkınma politika ve stratejilerini ana hatlarıyla özetlemek ve ortaya 
çıkan sonuçlara göre HDK’ların sosyal ve ekonomik temellerini ve var oluş 
nedenlerini bu çerçevede araştırmak olduğuna göre burada sadece son soru 
üzerinde durulacaktır.

Bu amaçla 1920-1990 dönemindeki kalkınma uygulamalarına kısaca değin-
mek gerekecektir. Bu dönem, genellikle, konuyla ilgili kaynaklarda5 uygulanan 
farklı kalkınma stratejileri ve benimsenen temel hedefler bakımından üç ayrı 
zaman diliminde incelenmektedir:

a) (1920- 1960) Sanayileşme ve Yukarıdan Aşağıya Kalkınma
b) (1960-1980) Minimum Yaşam Standardı ve İnformal Sektörün Önemi
c) (1980-1990) Yapısal Düzenleme, Serbest Pazar ve Sivil Toplum Örgütleri
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a. (1920-1960) Sanayileşme ve Yukarıdan Aşağıya Kalkınma

Sömürgeciliğin sona ermesiyle başlayıp 1960’lara kadar suren dönemde dün-
yada egemen olan kalkınma stratejisi, sanayileşmeye ve bu eksen etrafında 
hızlı büyümeye dayanmaktadır. Bu dönemde kırsal alan ihmal edilmiş, hatta 
köyden kente göç bilinçli olarak teşvik edilmiştir. Kentlere göçün kalkınmayı 
hızlandıracağı düşünülmüş ve uygulamalar bu varsayım doğrultusunda ya-
pılmıştır. Bu dönemde özellikle gelişmekte olan üçüncü dünya ülkelerinde ve 
Sovyetler Birliği Topluluğunda devlet ticari ve ekonomik yaşamda belirleyici 
unsur olmuştur. Devlet eliyle sağlanan teşvik ve kredilerden tamamen toplum-
daki büyük girişimciler yararlanmıştır.

Dönemin özellikle ikinci yarısında modernleşme hızlı kentleşmenin bir göster-
gesi olarak toplumsal yaşamın temel kavramı haline gelir. Toplumdaki egemen 
düşünceye göre, büyük girişimcileri ve sermaye gruplarını desteklemek sure-
tiyle gerçekleşecek sanayileşme, kentleşme ve modernleşme zaman içimde 
yukarıdan aşağıya dalga dalga yayılacak ve top yekun kalkınma bu yolla ger-
çekleşecektir.

Bu beklenti gerçekleşmemiş; çarpık kentleşme süreci hızlanmış, kır-kent ve 
sosyal tabakalar arasındaki farklılaşma artmıştır. Kırsal alanın, diğer bir deyişle 
tarım sektörünün ihmal edilmiş olması bazı Asya ve Afrika ülkelerinde ciddi 
boyutlarda açlık ve sefalete neden olmuştur. Gelişmiş ülkelerden sağlanan 
kredi ve yardımlar gelişmekte olan ülkelerde istihdam yaratmaya dönük, akılcı 
bir biçimde değerlendirilememiş, kalkınmanın programları başarısızlıkla so-
nuçlanmıştır.

Yoksul ülkelerde aşırı nüfus artışı, uygulanan yanlış kalkınma stratejilerinden 
kaynaklanan çarpık sanayileşme ve kentleşme bir yandan gıda sorununu bes-
lemiş, diğer yandan doğal kaynakların savurganca kullanımına neden olmuş-
tur. Çevre sorunlarının ilk kez dünyayı tehdit eden bir boyut kazandığı anla-
şılmaya başlanmıştır. Bloklar arası gerilim ve silahlanma harcamaları da bu 
dönemde kaynakların akılcı kullanımını engelleyen bir diğer faktör olmuştur. 
Dünyada büyüyen sorunlar, 50’li yıllarda Birleşmiş Milletler’i yeni politika ve 
strateji arayışlarına yöneltmiştir. Bilim ve teknolojinin tarımda uygulanması ile 
gıda sorununun çözüleceğini varsayan “yeşil devrim” bu arayışların somut bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

b. (1960-1980) Minimum Yaşam Standardı ve İnformal Sektörün Önemi

60’lı yıllarda kalkınma sorunlarına yaklaşımda bazı değişmeler görülmeye baş-
lar. Bu dönemin yaygın temaları, kır-kent ve sosyal sınıflar arasındaki çelişkiler, 
dengesiz büyüme, kalkınma süreçlerinde ihmal edilen kesimler, sosyal adalet 
ya da refahın toplum katmanları arasında daha adil dağılımıdır. Modernleşme 
teorileri eleştirilmeye başlanır.

Kalkınma konularını bu kavramlarla ele alarak açıklama eğilimi güçlendikçe 
göç, istihdam, yoksulluk ve açlık gibi sorunların temel nedenlerine inmek ve 
daha radikal çözüm üretmek olasılığı da artar. Örneğin, kente göç sorununun 
çözümü için kırsal alanda toplum kalkınması yöntemleri geliştirilir. Yapısal de-
ğişmeyi ve uluslararası bağımlılık ilişkilerini ön plana çıkaran çözüm önerileri 
yanında mikro düzeyde ve belirli bir hedef grup anlayışıyla küçük ölçekli alter-
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natif programlar öne sürülür. Kentsel alanda informal sektör/marjinal kesimler 
üzerinde yoğunlaşılır. İnformal sektörün önemi, kırsal alanda yapılan kalkınma 
uygulamalarının başarısızlığı oranında artar. Çünkü kırsal alan için geliştirilen 
toplum kalkınması programları kente göçü önlemede yetersiz kalmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerde artan çelişkiler ve bunun sonucunda meydana ge-
len toplumsal hareketler ve çatışmalar giderek ideolojik bir niteliğe dönüşür. 
Bazı yoksul ülkelerde komünizme eğilim güçlenir. Bu durum, serbest piyasa 
mekanizmasını benimsemiş gelişmiş kapitalist ülkeler için geleceğe yönelik 
potansiyel bir tehlike oluşturur. Önce ABD’de başlayan daha sonra Fransa ve 
Japonya’ya yayılan ve tüm dünyada etkili olan öğrenci hareketleri soruna yeni 
bir boyut kazandırır.

1970’lere gelindiğinde daha önce ihmal edilen tarım sektörünün ve çiftçinin 
önemi anlaşılmaya başlanır. Yukarıdan aşağıya kalkınma yaklaşımı ilgili çev-
relerde tartışılır ve yetersizliği kabul edilir. 1970 yılında dünyada yaşanan 
gıda bunalımı; tahıl fiyatlarının artması, Kuzey ülkelerinde stokların erimesi ve 
Güney’de açlık tehlikesinin baş göstermesi, uluslararası kalkınma kuruluşla-
rının ilgisini kırsal alana ve tarıma yöneltir. Yeşil devrimin yarattığı iyimserlik 
henüz devam etmekle beraber, dikkatler o donemin eşitlik ve sosyal adaletten 
yana yeni düşünce akımlarının da etkisiyle kırsal alanda yasayan küçük çiftçi 
ve dar gelirli köylü üzerinde toplanmaya başlar.

Sorunların; tarımda büyük işletmelerin desteklenmesiyle, kentlerde ise devlet 
himayesindeki büyük girişimciler eliyle gerçekleştirilen sanayileşme hamlele-
riyle çözülemeyeceği ve kalkınmanın ancak tabandaki insanlarla mümkün ola-
cağı doğrultusunda tezler ortaya atılır. Bu çerçevede, kırsal alanlar için entegre 
kırsal kalkınma projesi gündeme gelir. Kentsel alanlarda yoksul kesim için bir 
anlam ifade etmediği anlaşın modernleşme, mega projeler ve yüksek maliyetli 
alt yapı yatırımları yerine, bu defa; gıda, giyim, su, hijyen, barınak ve eğitim 
gibi temel gereksinimleri ifade eden, bir paket program olarak minimum yaşam 
standardı hedef alınmaya başlanır.

Fakat bu hedefler doğrultusunda yapılan uygulamalarda, geçmişte olduğu 
gibi hükümetlere hem mücadeleci hem de yol gösterici işlevler aynı anda yük-
lenmeye devam edilir. Kalkınma plan, program ve uygulamalarında devlet insi-
yatifi ve denetimi, bu dönemde de aynen muhafaza edilir. Kalkınmada ekono-
mist strateji egemendir. Toplumsal gerçeklik tüm boyutlarıyla değil tek yönüyle 
algılanır. Kalkınma süreçlerinde siyasal gücün niteliğine, toplum yapısındaki 
sosyal ve kültürel dinamiklerin rolüne gereken önem verilmez.

1980’e doğru, kırda ve kentte yaşayan yoksul kesimler için temel gereksinim-
leri karşılamaya yönelik yeni kalkınma stratejileri geliştirilir. Kalkınma program-
larında, özellikle kırsal kredi bağlamında ilk defa hedef kitle ya da hedef grup 
kavramı kullanılmaya başlanır. Bu dönem projelerinde toplumsal, piramidin 
tabanında yer alan, homojen, üyeleri arasında güven ve dayanışma bulunan 
katılımcı ve motivasyon düzeyi yüksek sosyal gruplar (kır ve kent yoksulları, 
küçük çiftçiler, kadınlar) temel ilgi odaklarını oluşturur. Bu durum, bir anlamda 
toplumsal gerçeğin homojen ve durağan değil, amaç ve çıkar farklılıkları teme-
linde dinamik, çelişkili ve zaman zaman çatışmacı bir özellikte olduğunun, top-
lumsal, siyasal ve kültürel faktörlerin kalkınmada en az ekonomik alan kadar 
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önem taşıdığının tescilidir. Kalkınma uygulamalarında, mühendislik disiplinleri 
yanında sosyal bilimcilerin fiilen görev alması; planlama, uygulama, izleme ve 
değerlendirmelere katılması bu genel kabulün kaçınılmaz bir sonucu olarak 
yorumlanabilir. Özetle belirtmek gerekirse, 1980 yılından itibaren, nüfusun ay-
rıcalıklı kesimini dışlayan bir anlamda hedef kitle kavramının kalkınma plan ve 
programlarında yaygın bir biçimde yer alması gerçekten ileri bir adım olarak 
nitelendirilebilir.

c. (1980-1990) Yapısal Düzenleme, Serbest Piyasa ve Sivil Toplum 
Örgütleri

80’li yıllar, dünyada özellikle gelişmekte olan ülkeler için bir gerileme, mali ve 
ekonomik bakımdan bir kriz donemi olmuştur. Bu ülkeler, başta Dünya Bankası 
ve IMF olmak üzere uluslararası para piyasalarına olan borçlarını ödeyemez 
duruma düşmüş ve yapılan değerlendirmeler, gelişmekte olan ülkelerdeki so-
runlarının giderek çözümü zorlaşan bir kısır döngü içersinde devam edeceğini 
ve bunun giderek tüm dünyayı etkisi altına alarak bir tehlike oluşturabileceği-
ni göstermiştir. Zira söz konusu ülkelerde, kaynaklar etkin kullanılamamakta, 
kamu harcamaları giderek artmakta, serbest piyasa mekanizmaları kendi ku-
rallarına uygun işletilememektedir. Özellikle üçüncü dünya ülkelerinde devlet 
himayesinde palazlanmış ve toplum yaşamında egemen konumlara ulaşmış 
sosyal-katmanlar, kalkınmada engel oluşturmakta, kaynaklar tabana yayılama-
makta, kalkınma programları hedeflerine ulaştırılamamaktadır.

Bu kısır döngüden kurtulmak için yeni stratejiler üretilmeye başlanır. Dünya 
Bankası ve IMF’nin önerdiği çözüm; yapısal düzenleme programlarını gerçek-
leştirmek, serbest piyasa mekanizmasını güçlendirmek ve devletin etkisini, 
özellikle ekonomik alanda azaltmaktır. Bu yaklaşımda, önceki dönemlerden 
farklı olarak, devletin müdahaleci rolü, taraflar arasında eşgüdüm rolüne indir-
genmektedir.

Donemin sonlarında Sovyetler Birliği’nin dağılması, hem bloklar arası ideolojik 
çatışmaları azaltmış, hem de gelişmekte olan ülkelerde çatışmalara kaynaklık 
eden iç çelişkilerin ideolojik bağlamda dış etkilerle açıklanma zeminini büyük 
ölçüde ortadan kaldırmıştır.

Bu değişme kendiliğinden sivil toplumun gerekleri olan katılımcılığı ye çoğul-
culuğu güçlendirmiş; farklı toplumsal katmanların, düşünce ve politikaların öz-
gürce ve örgütlü bir şekilde ifade edebilmesi olanaklarını çoğaltmıştır. Devletin 
müdahaleci işlevinde meydana gelen azalmaya paralel Sivil toplum örgütleri-
nin rolleri giderek artmaya başlamış, demokrasinin tabana yayılması, kamuoyu 
baskısının hem ulusal hem de uluslararası düzeylerde güçlenmesi için daha 
uygun bir ortam yaratılmıştır. 90’li yıllara gelindiğinde, hükümet dışı kuruluşla-
rın (HDK) sosyal ve ekonomik temellerinin açıklanmasında temel ölçüt kabul 
ettiğimiz kalkınma yaklaşımlarında da önemli gelişmeler meydana gelmiştir.

6. Günümüz Kalkınma Anlayışı ve HDK’lar

Günümüzde kalkınma, ekonomik, siyasal ve toplumsal boyutlarıyla bir bütün 
olarak ele alınıp tanımlanmakta ve kalkınma sorunları insanı merkez alan bir an-
layışla insani ve doğal kaynakların geliştirilmesini birlikte hedef almaktadır. Yakla-
şımın birbirini tamamlayan temel öğeleri beş ana başlık altında özetlenebilir:
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a) İnisiyatif ve Katılım
b) Hedef kitle / Grup
c) Yöntem ve Yaklaşım
d) Öncelikler
e) Üçüncü Sektör’le İşbirliği
a) İnisiyatif ve Katılım

Kalkınma inisiyatifi/girişimleri toplumdan, topluluklardan ve sosyal gruplardan 
kaynaklanmalıdır. Ancak bu ilkenin uygulanabilir kılınması için toplumdaki 
çeşitli katmanların (işçi, memur, çiftçi, farklı statüdeki kadın, işsiz, öğrenci ve 
belirli konularda gönüllüler vs.) kendi örgütlenmelerini gerçekleştirmesi, prog-
ramlarını kendi özgür iradeleriyle tayin edebilmesi, karar alam süreçlerine aktif 
olarak katılabilme koşullarının sağlanması gerekmektedir. Bu süreçlerde ör-
gütlenme, ulaşılmak istenen hedefleri gerçekleştirmek için bir araç olmaktan 
öteye gitmemeli, üyelerinin yaratıcı eylemleriyle gelişebilmelidir. Zira geçmiş 
deneyimler, örgüt ile katılım arasında her zaman diyalektik bir gerilim olduğu-
nu, insanların yaratıcı gücünü ortaya çıkartmada en etkin araçlardan olan ör-
gütlerin, zamanla üyeleri üzerinde baskı yaratarak inisiyatif köreltici bir niteliğe 
dönüşebildiğini göstermiştir.

b. Hedef Kitle/Grup

Hangi ölçekte olursa olsun sürdürülebilir kalkınma programları mümkün ol-
duğunca toplumun/topluluğun geniş kesitini kapsamına almalı ve istihdam 
ve gelir yaratıcı ekonomik projeler kalkınmaya en çok gereksinim duyan ta-
bandaki insanlara yönelmelidir. Doğal çevrenin tahribi ile doğa, teknoloji ve 
insanlar arasında bozulan dengenin yeniden kurulması konularında ise ülke 
genelinde ve ülkelerarası kapsamda işbirliği ve ortaklıkların hedef alınması ka-
çınılmazdır.

c. Yöntem ve Yaklaşım

Geçmiş dönemlerde kalkınma sorunlarının çözümünde ağırlıklı olarak dolaylı 
yöntem kullanılmış, nedeni ne olursa olsun tabandaki insanin, kendi durumunu 
iyileştirmeye yönelik geliştirilen önlem, plan ve programlara herhangi bir katkı-
sının olamayacağı varsayılmıştır. Bu klasik “yukarıdan aşağıya” (tricke down) 
kalkınma yaklaşımına göre, ayrıcalıklı katmanlar düzeyinde gerçekleştirilecek 
birikimler zaman içinde aşamalı olarak toplumun tamamına yayılacaktir8. Bu 
yaklaşımın ispatlanamadığı daha önce belirtilmişti. Bu nedenle günümüzde 
dolaylı yöntem yerine, başta ekonomik (özellikle yerinde istihdam) olmak üze-
re her türlü doğal ve sosyal sorunları, bu sorunlardan en fazla etkilenen he-
def kitle/gruplarının katılımıyla içerden ve doğrudan yöntem kullanarak çözme 
yaklaşımı benimsenmelidir.

d. Öncelikler

Kalkınma programlarında müdahale alanları ve konular belirlenirken, bir yan-
dan hedef grubun öncelikli gereksinimleri, diğer yandan konu ve sorunlar 
arasında neden-sonuç ilişkisi gözetilmelidir. Kırsal alanda yoksulluğun temel 
nedeni tarımda prodüktivitenin ve hanelerde gelir düzeyinin düşük olmasıdır. 
Göçler nedeniyle nüfusu giderek artan kentsel alanda ise temel sorun işsiz-
lik ve hanelerin düzenli gelir olanağından yoksun olmalarıdır. Çevre ve doğal 
kaynaklar ile ilgili konular ise her iki alanın ortak sorunlarıdır. Bu sorun alan-
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ları çevresinde toplumun mobilizasyonu, geliştirilecek program ve projelerde 
eğitim, örgütlenme, teknik yardim, kredi, sağlıklı bir izleme ve katılımcı bir de-
ğerlendirme ve ekonomik projelerde pazarlama işlevi gibi temel konuların bir 
sistem bütünlüğü ve entegrasyonu içinde ele alınıp planlanmadığı, doğrudan 
ve içerden bir müdahale yapılmadığı takdirde ne insan ne de doğal kaynaklar 
sorununa köklü ve kalıcı bir çözüm mümkün görülmemektedir.

e. Üçüncü Sektör’le İşbirliği

Kalkınmada ve toplum sorunlarının çözümünde bugün devlet/kamu ve özel 
sektör yanında HDK’ları içine alan üçüncü sektör önem kazanmaktadır. Çağ-
daş kalkınma yaklaşımında bugün, bu sektörle işbirliği ve HDK’ların tün süreç-
lerde aktif görev alması arzu edilmektedir. Üçüncü Sektör ulusal düzeyde va-
kıf ve dernek gibi gönüllü kuruluşlar ile evrensel düzeyde çalışan uluslararası 
HDK’lardan (NGO’lar) oluşmaktadır. Günümüzde üçüncü sektör neden önem 
kazanmaktadır? Çünkü “genel olarak, birinci sektör siyasal iktidar amaçlı, 
ikinci sektör Kar amaçlı, üçüncü sektör ise kamu görevlerine gönüllü katılım 
amaçlıdır. Bu sektör kamu görevlerinin bölgeler arasında dengeli kalkınma ve 
fertler arasında sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkelerine uygun olarak yerine 
getirilmesi için birinci ve ikinci sektörler arasında uyum sağlamasına, bunun 
için gereken bilinçli ve duyarlı kamuoyunun yaratılmasına katkıda bulunmakta, 
etkili bir baskı grubu oluşturmakta9 böylece çağdaş demokraside katılımcılığın 
ve coğulculuğun gerçekleştirilmesinde önemli bir işlev üstlenmektedir.

HDK’lar 20.yüzyılın ikinci yarısında, sürdürülebilir kalkınma ve insani yardım 
alanlarında başarılı sonuçlar elde etmiş, siyasal iktidar amaçlı kamu kuruluşları 
ile kar amaçlı özel sektör kuruluşlarına göre hedef grup yaklaşımı açısından 
daha etkin performans göstermiştir. Bunda kurumsal amacın farklılığı, sahip 
olunan esnek örgütsel yapı ve her şeyden önce kullandıkları yöntem ve yakla-
şımların rolü belirleyici olmuştur. Bu durumda ulusal ve uluslararası düzeyde 
bu tür örgütlerin desteklenmesi, güçlendirilmesi ve böylece sosyal, ekonomik 
ve politik sorunların çözümünde; barış ve demokrasinin hayata geçirilmesinde 
HDK’lar güçlü bir alternatif oluşturmaktadırlar.

B. Sonuç

Günümüzde, HDK’ların önem kazanmasında rol oynayan toplumsal, siyasal ve 
ekonomik nedenler, son 50 yılda dünyada uygulanan kalkınma yaklaşımlarının 
başarısızlığında aranmalıdır. Bu donemin kalkınma müdahalelerinde toplum, 
topluluk ya da hedef kitle gelişmenin nesnesi algılanmış, kendilerine kalkınma 
gotürme’ye10 çalışılmıştır. Politika ve stratejiler, ayrıcalıklı bir zümre eliyle sana-
yileşmeye dayalı ve kentler lehine oluşturulmuş, kırsal alan ve küçük üreticiler 
ihmal edilmiştir. Toplumsal yapıdaki siyasal seçkinler, üst düzey bürokratlar ve 
ekonomideki egemen tabakalar ile halk arasında toplumsal mesafe açılmış; 
katılımcılığa ve çoğulculuğa ters düşen yukarıdan aşağıya bir kalkınma anlayışı 
benimsenmiştir. Sonuçta gerek ülkeler arasında gerekse ülke içinde sosyal ve 
ekonomik farklılaşma artmış; yoksulluk, istihdam ve göç sorunlarında yaşa-
nan kısır döngü bir türlü aşılamamıştır. .
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Çözüm, istense de istenmese de giderek globalleşen dünyamızda, kurtar-
ma’dan vazgeçip, katılımcı ve çoğulcu yaklaşımı yaşama geçirmektir. Bu çağ-
daş yaklaşımda, toplumsal piramidin alt kesimlerinde yer alan insanlar kal-
kınmanın edilgen bir nesnesi değil, tam tersine aktif bir öznesi olarak kabul 
edilmelidir. Bu bir anlamda kalkınmada insan unsurunu merkez almak ve in-
sanlardaki yaratıcı gücü açığa çıkarmak demektir.

Katılımcı sürecin sürdürülebilirliği kuşkusuz; insanların maddi, zihinsel, örgütsel 
ve idari açılardan belirli bir yeterlilik düzeyi ile ve kendine güven (self-relian-
ce) duygusuna sahip olmalarına bağlıdır. Bu gerekliliğin sağlanmasında res-
mi hükümet kuruluşları yanında sivil toplumun tüm örgütlerine önemli görevler 
düşmektedir. Günümüz dünyasında genel eğilim, resmi kuruluşların karar ve 
uygulamalardaki yetki ve sorumluluklarının azaltılması, buna karşılık sivil toplum 
örgütlerinin, kısaca HDK’ların görev ve sorumluluklarının artırılması yönündedir.

Ancak bu doğrultudaki önerilerin yaygın uygulanabilirliği halen tartışılmak-
tadır. Sorun, HDK’lar kadar büyük ölçüde hükümetlerin niteliğine, mevcut 
bürokratik yapıların esnekliğine ve toplumların tarihsel-kültürel özelliklerine 
bağlıdır. Ülke özelliklerindeki farklılıklara, ülkeler arasındaki çıkar ilişkilerine ve 
toplumsal değişmenin doğasındaki engellere rağmen, sorunların tanımlanma 
ve çözüm uygulamalarında, insanı bir özne olarak kabul etmek ve katılımcılı-
ğın evrensel bir değer olduğunun bilincine her geçen gün biraz daha varmış 
olmak, geçmişte yaşanan kısır döngülerin bundan sonra aşılacağı konusunda 
umut vermektedir.

Gönüllü Kuruluşlar Konferansı / Türkiye Çevre Vakfı
28-29 Mart 1995
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Kalkınmada Katılımcı Kırsal Değerlendirme

Doç.Dr. Ahmet Saltık
Araş.Gör. Bülent Gülçubuk

1. Giriş

Genelde, insan topluluklarının en belirgin amacı olan “gelişme” ve “ilerleme” 
çabalarında kırsal kalkınma uygulamaları önemli yer tutmaktadır. Geçmişten 
günümüze kırsal kalkınma, farklı alanlarda değişik yaklaşımlarla ele alınmıştır. 
Bu saptama ülkemizde, 1950 öncesi “ Köy Enstitüleri” ile başlayan ve 1960 
yılından itibaren günümüze dek süren “Planlı Kalkınma Dönemleri” için de ge-
çerlidir. Ancak kırsal kalkınma ile ilgili metodolojik sorunlar ve kırsal alandan 
kaynaklanan göç ve istihdam sorunları halen artarak sürmektedir, Mevcut uy-
gulamalarda görülen başlıca eksiklikler uygulama öncesi yeterli ve işlevsel 
alan araştırmalarının yapılmaması, planlamada alandaki insanların görüş ve 
önceliklerinin dikkate alınmaması, konu ve sorunlara yalnızca teknik açıdan 
yaklaşılması, izleme ve değerlendirme süreçlerinin ihmal edilmesi ve en önem-
lisi kalkınmanın olmazsa olmaz ilkeleri olan “katılım” ve “sürdürülebilirlik”e ge-
reken önemin verilmemesidir.

Günümüz çağdaş kırsal kalkınma programlarında; sorunların farkına varan, 
varmakla yetinmeyip çözüm yolları ve yöntemlerini üreten, öncelikle kendi 
gücüne dayanan, kararlara ve uygulamalara etkin bir biçimde katılan örgütlü 
topluluklar oluşturmak temel hedeftir. Ana sorun proje hedef kitlesinin projeye 
aktif katılımın sağlanmasıdır. Bu amaçla özellikle son yıllarda kırsal kalkınmada 
Katılımcı Kırsal Değerlendirme (Participatory Rural Appraisal-PRA) yöntemleri-
ne başvurulmaktadır. Kırsal alanlarda gözlenen durumları kavramaya ve değer-
lendirmeye, ardından bu durumları değiştirmeye yönelik yöntemsel bir çerçeve 
olan KKD 1980’li yılların ortalarında, daha önceki dönemde (1970’li yıllarda) 
klasik inceleme/araştırma yöntem ve tekniklerine karşı bir alternatif olan Hızlı 
Kırsal Değerlendirmenin bir devamı olarak geliştirilmiştir.

2.Katılımcı Kırsal Değerlendirmenin (KKD) Tanımı ve Kaynakları

Araştırma yapılan alanlarda yaşayan ve çevrede olup bitenleri bilen insanlar-
dan fazla masrafa girmeksizin bilgi toplanmasına yönelik bir yaklaşım olan 
KKD “ortak bir hedef doğrultusunda karşılıklı öğrenme süreci”’dir. KKD “yerel 
halkın; büyük bir aile gibi paylaşım yetkinliğinde olması için yaklaşım ve yön-
temler geliştirilmesi, yasam ve koşullarına ilişkin bilgilerini arttırması, analiz 
etmesi, çalışmaların planlaması ve eyleme koyması” olarak tanımlanabilir.

Bilindiği gibi, kalkınma sürecinde yararlanılan bir takım kaynaklar ve fırsatlar 
bulunmakta, buna karşılıkta kalkınma çabalarının önüne dikilen engeller var-
dır. Bu kaynakların, fırsatların ve engellerin kırsal toplulukla birlikte, sürecin her 
evresine onları da katarak çözümlenmesi ve değerlendirilmesi kalkınma süre-
cini hızlandıracaktır. İşte, KKD aynı zamanda bu çözümleme ve değerlendirme 
sürecinde kullanılabilecek teknikler toplamıdır.
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Şema 1: KKD Uygulama Yöntemi

 KKD

 Amaç

 Kırsal Kalkınma

 Gerçekleştirme  Bilgi Derleme, Analiz Etme

 Kırsal Topluluklarla Birlikte 
 (Kalkınma Sürecinde)

 Kaynaklar  Fırsatlar  Engeller

 Çözümleme-Değerlendirme     
 (Kırsal Toplulukla Birlikte)

 Bilgi Arttırma,Yetenekleri Geliştirme,     
 Planlama, Eyleme Geçme

 Teknikler Toplamı

Yukarıdaki şemada da görüldüğü gibi, KKD, kırsal alandaki projelerin, çalışma-
ların tüm aşamalarında sosyo-ekonomik düzeyi ne olursa olsun insanların kendi 
ortamlarıyla ilgili her türlü karara ve eyleme katılması amacını taşımaktadır.

KKD 1990’lı yılların başından beri gösterdiği gelişmeyle bazı araştırma kaynak-
larını ve geleneklerini etkilemiş, ayni zamanda onlardan yararlanmıştır da. Kırsal 
kalkınma alanında kullanılan bir yöntem olarak KKD’ nin kökeni ya da kaynağı 
kendisinden önce gene ayni alanda kullanılan başka yöntemlerdir. Örneğin;

• Aktif katılımcı değerlendirme, “insanlar şu işi kendileri yapabilirler; onlara 
bu işi yapması öğretilebilir,” ilkesinden yola çıkan ve diyalog ile katılım yollarını 
kullanarak insanları bilinçlendirme ve islerinde güçlendirme amacını taşıyan 
bir yöntem olarak KKD’nin oluşumunda pay sahibidir.

• Agroekosistem analizleri, belirli bir yerelliğin somut potansiyellerinin ve sınırlı-
lıklarının ortaya çıkarılmasına dayanan bir yöntem olarak KKD’ ye ışık tutmuştur.

• Uygulamalı antropoloji, araştırmacının belirli bir toplulukla birlikte yaşama-
sını, onlarla birlikte zaman harcamasını, ve eğitim yapılmasını öngörür; bu da 
KKD’ nin öğeleri arasındadır.
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• Çiftlik sistemleri araştırması, insanların,- özellikle küçük ve fakir çiftçiler- 
mevcut geleneksel yöntemler çerçevesinde tarımsal alanda neler yapabile-
cekleriyle ilgili bir yöntem olarak, KKD’nin kaynaklarından bir başkasını oluş-
turmaktadır. Ve,

• Hızlı kırsal değerlendirme, uzun zaman alan ve sınırlılıklar taşıyan araştır-
malara (survey) tepki olarak geliştirilmiş bir yöntem olup, bu yönüyle de KKD’ 
ye uzanan asıl halkadır.

Daha önce de belirtildiği gibi, KKD özellikle geleneksel araştırma ve değerlen-
dirme yöntemlerinin eksikliklerine duyulan tepkilerle oluşmuştur. Çünkü, gele-
neksel araştırma yöntemlerinin (ağırlıklı olarak surveyler) uzun sure almaları, 
yanlı bilgi verebilmeleri, bilgi akışının sınırlı ve dar kalması ve masraflı olma gibi 
birtakım zaafları bulunmaktadır. Bunlar biraz daha irdelenecek olursa, gelenek-
sel araştırma yöntemleri;

• belirli bir girişim ya da proje resmen neyle ilgiliyse, bütün içinde yalnızca o 
boyutu görme ve gösterme,

• erkek/kadın seçkin/sıradan, varlıklı/yoksul gibi ayırımlarda belli kesimlerin 
ağırlığını ve damgasını taşıma,

• zaman olarak belirlenmiş mesai saatlerine sınırlı kalma; dolayısıyla normal 
yaşamın bütün kesitlerini görememe ve gösterememe,

• belirli bir bilim ve meslek dalının belirleyici damgasını taşıyıp çeşitliliği yansıta-
mama,

• "diplomasi"ye yani kalıpçı formel ilişkilere daha fazla yatkın olma, gibi zaaflara 
sahiptir. KKD bu tür zaafları aşma çabalarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

3. Katılımcı Kırsal Değerlendirmenin Başlıca Özellikleri 

Belirli bir duruma ilişkin olarak, gerekli anlayış ve kavrayışı ilgili bütün taraflara za-
manında birlikte çalışarak kazandırmak ve böylece gelecekteki etkinliklere ilişkin 
karar verebilmeyi kolaylaştırmakta olan KKD’ nin başlıca özellikleri şunlardır:

• Katılım ya da aynı şeyi anlatmak üzere birlikte öğrenme: Bu, çalışma ya-
pan ekibin toplulukla yakin ilişki kurmasını, topluluktan elde edilen bilgilerin 
gene onlarla birlikte yorumlamasını, çözümlemesini ve anlamasını gerektirir.

• Farklı tekniklerin birlikte kullanımı: Bu, topluluk ile karşılıklı iletişimi güçlendi-
recek nitelikteki ve çeşitliliği artan ölçüdeki tekniklerin birlikte kullanılmasıdır.

• Esneklik ve yerinde çözümleme (analiz): Amaç, kullanılacak yöntemlerin 
çok katı ve köşeli olmaması ile esneklik taşımasına özen gösterilmesidir. Böy-
lece, çalışma sırasında edinilen analiz ve bilgilerden hareket ederek gerekli 
düzeltmeler ve uyarlamalar yapılabilir.

• Değişik kaynaklardan doğrulatma: Amaç, mevcut duruma değişik açılar-
dan yaklaşarak ve değişik kaynaklara başvurarak belirli bir bilginin doğruluğu-
nun sınanmasıdır.

• Değişik disiplinlere mensup kişilerden oluşan ekip çalışması: Bu, ekip 
üyelerinin farklı becerilere ve eğitime sahip olması, belirli bir konuya ya da 
duruma değişik açılardan yaklaşılmasını sağlar.
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• Optimal bilgisizlik ve uygun ölçülerde belirsizlik: Burada belirtilmek iste-
nilen, gereksiz ölçüde yoğun ve yük oluşturucu bilgilerden kaçınmaktır. Ayrıca, 
zaman kullanımı, doğruluk ve tamlık gibi öğeler arasında, optimal bileşime ulaş-
mak için karşılıklı ödünler verilebilir. Örneğin, bilinmesi gerekmeyen bilgiler için 
de zaman ayrılabilir.

• Yanlılıkların telafisi: Ekip, neyin söylenip neyin söylenmediği, neyin görülüp 
neyin görülmediği, kiminle görüşülüp kiminle görüşülmediği gibi konular üze-
rinde düşünür ve bunlardan hareketle ortada bir yanlılık olup olmadığını araştırır. 
Eğer bir yanlılık varsa, bunun sonuçlarını giderecek önlemlere yönelinir.

4. Katılımcı Kırsal Değerlendirme Teknikleri

KKD’ de kullanılan başlıca teknikler şunlardır:

• Dostluk ve uyum sağlama: KKD’ ye başvurmadan önce mutlaka yerine 
getirilmesi gereken zorunluluk, kırsal halkla ilişki kurmaktır. Çünkü böylece 
bir güven duygusu oluşturulabilir ve sonuçta koy halkı ekiptekilerle rahatça 
konuşabilirler.

• Harita çıkarma: Bu yöntemle, köyün sosyal ve ekonomik kaynakları kolayca 
saptanabilir. Haritalama; coğrafi kaynaklarla, köy içi hareketlilikle, toplumsal 
kaynaklarla, toprak kullanımıyla, topografyayla ve sağlıkla ilgili olabilir. Burada 
da önemli olan, harita çıkarma işinin köy halkıyla birlikte yapılmasıdır.

• Model çıkarma: Bunun ile, köyün tam bir modelinin ortaya çıkartılması söz 
konusudur. Bu modelde, köydeki hanelerin yerleşimi, topraktan nerede nasıl 
yararlanıldığı nerede göl / ırmak vb. olduğu gösterilir. Bu tur bir model çıkartı-
mı, mevcut sorunların saptanması ve daha ilerdeki planlama evresi açısından 
yarar sağlayabilmektedir.

• Matris sıralaması (sıralama çizelgesi):Bu teknik, köy halkının neyi önem-
sediklerinin, neye öncelik tanıdıklarının ve bunları hangi ölçütlere göre yaptık-
larının anlaşılması açısından önem taşır. Matris sıralamasının bizzat köylülerce 
yapılması gerekir. Örneğin; bir matriste, yem bitkileri, dayanıklılık doyuruculuk, 
kolay yetişme, pazarda para etme, kolay saklanabilme vb. ölçütlere göre de-
ğerlendirme yapılabilir ve buna göre çizelge oluşturulabilir.

• Mevsimsellik: Burada önemli olan, köy halkının, örneğin kredi, yem, tohum, 
gübre, iş yükü, beslenme, sağlık gibi konularda hangi mevsimlerin önem taşı-
dığını kendi bilgi ve gözlemleriyle yansıtmalarıdır.

• Gündelik/rutin etkinlikler: Bu yöntemle, köy halkının gündelik is dağılımını, 
hangi saatlerde neleri yaptıklarını ve örneğin eğitim, toplu-ortak çalışma için 
hangi saatlerin daha elverişli olduğu ortaya çıkarılabilir.

• Zamanla değişen eğilimler: Bu yöntemde, yine köy halkıyla birlikte, belirli 
başlıklar seçilerek (örneğin hasat, ekilen türler. Sağlık, eğitim vb. gibi) bu baş-
lıklarda geçmişteki ve şimdiki durumun nasıl olduğu saptanır. Bundan sonrası 
için beklentiler ortaya çıkarılır.

• Varlıklılık sıralaması: Böyle bir yöntemin toplulukla birlikte uygulanmasın-
da dikkatli davranmak gerekir. Çünkü ellerindeki varlıkların topluluk önünde 
ortaya çıkması/tartışılması insanları rahatsız edebilir ya da ürkütebilir. Bu riske 
karşın, bu yöntem topluluğun en çok yardıma ve katkıya gereksinmesi olan 
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kesimlerini saptamak, bu kesimler için neler yapılabileceğini belirlemek açı-
sından önem taşımaktadır.

• Venn Diyagramları. Bu yöntemde köy halkı, belirli kuruluşları (Örneğin kredi 
kuruluşları) ya da başka olguları, birincisi o kuruluşa verdikleri önem açısın-
dan, ikincisi ayni kuruluşu kendilerine ne kadar yakın hissettikleri ya da yarar-
lanabilirlik açısından değerlendirirler. Yani, kırsal yerleşimlerde ilgili kuruluşla-
rın etki ve önemini ortaya çıkarmada kullanılan bir tekniktir.

5. Katılımcı Kırsal Değerlendirme ve Araştırmalar

KKD’nin özelliklerinin daha iyi anlaşılması ve ortaya konulması açısından, bu 
yöntem ile diğer araştırmalar arasında örneğin, geleneksel araştırmalar (özel-
likle survey) ve hızlı kırsal değerlendirme (RKD) yöntemi arasında belirli ölçüt-
lere göre karşılaştırma yapılabilir.

Şema 2: KKD ve Geleneksel Araştırma (Survey) Yöntemlerinin Karşılaştır-
ması

Ölçütler KKD Araştırma (Survey)

Süre Kısa Uzun 

Maliyet Az ya da orta Orta ya da yüksek 

Derinlik On yoklama niteliğinde Detaylı 

Kapsam Geniş Sınırlı 

Yapı Esnek Sabit 

Entegrasyon Çok yönlü Sabit 

İlgi sorusu “Neden” ile ilgilenir “Neden’’den çok “Ne’’ile ‘ile ilgilenir.

Katılım Yüksek Düşük 

Yöntemler Çeşitli yöntemler bir arada Standart yöntemler 

Temel araştırma aracı Önceden planlanmış görüşmeler Anket 

Örgütlenme Hiyerarşi yoktur. Hiyerarşiye dayanır. 

Çözümleme/öğrenme Anında ve sahada gerçekleşir. Büroda gerçekleşir.

Şema 3: HKD ve KKD Yönteminin Karşılaştırılması

Ölçütler HKD KKD

Temel gelişme süreci 1970’lerin sonu, 1980’li yıllar 1980’lerin sonu, 1990’lı yıllar

Yeniliklerin dayandığı Üniversiteler Hükümet dışı kuruluşlar (NGO)
temel birimler

Temel kullanıcılar Üniversiteler, yardım kuruluşları Hükümet dışı kuruluşlar (NGO)

İlk aşamada kullanılan   Yerel halkın bilgisi  Yerel halkın yetenekleri
ve önem verilen temel kaynaklar

Temel yenilikler  Yöntemler  Davranışlar

İstenilen öncelikli yollar  Seçicilik  Katılımcılık

Öğrenme biçimi  Yabancılardan öğrenme  Yerel halkla karşılıklı öğrenme

Bilgilerin analizi  Araştırma sahasının dışında  Araştırma sahasında

Uzun vadeli çözümler  Planlar, projeler, yayımlar  Yerel olarak desteklenen 
   faaliyetler ve kuruluşlar
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6. Katılımcı Kırsal Değerlendirme Ne Zaman Kullanılır, Ne Zaman Kullanıl-
maz?

Bütün olumlu yönlerine karşın, KKD’nin her soruna çözüm getiren bir yöntem 
olarak görülmesi, başka hiçbir tekniğe ya da yönteme gerek bırakmayacak 
içerikte olduğunun düşünülmesi doğru değildir. Bunun için, KKD kullanımında 
aşağıdaki unsurlara dikkat edilmesi gerekir.

a)KKD uygulaması için bir ekip oluşturacak insan kaynağı /kişiler var mı?

b)Bu ekip halkta güven duygusu yaratabilecek mi?

c)Uygulanmakta olan veya uygulanacak proje, KKD gibi gerektiğinde yeni 
yaklaşımları içselleştirebilecek ölçüde esnek mi?

d)KKD’nin kırsal halkta gerçekçi olmayan, temelsiz beklentiler yaratma olası-
lığı var mı?

İşte bu sorular giderildikten sonra KKD şu durumlarda kullanılabilir:

• Kırsal yaşam biçimlerini geliştirmeye yönelik pratik önlemlerin katılımcı bir 
yöntemle belirlenip değerlendirilmesinin arzu edildiği durumlarda.

• Projelerin ya da yayım görevlerinin içeriğinin yeniden belirlenmesi gerek-
tiğinde. Bu süreçte KKD bir izleme-değerlendirme aracı durumuna gelir ve 
başarı ya da başarısızlıkların değerlendirilmesinde yerel halkın hangi ölçütleri 
kullanabileceklerine yardımcı olur.

• Kalkınma ile ilgili araştırmalarda önem taşıyan konuların ve sorunların katı-
lımcı bir yaklaşımla belirlenmesinde.

• Kriz dönemlerinde ve doğal felaketler gibi olayların ardından alınacak acil 
dönemlerde halkın gerçek gereksinimlerinin ortaya çıkarılmasından sonra ya-
pılması gereken işlerin belirlenmesi ve planlanmasında.

• Genel olarak ele alındığında, herhangi bir projenin ya da program araştırma 
evresinde halkın katılımını öngoren bütün durumlarda, KKD teknikleri yararlı 
olabilir ve kullanılabilir.

Bunların yanı sıra eğer aşağıdaki ortamlar söz konusu ise KKD kullanılamaz.

• Hedef gruba sunulacak yeni / yararlı bir şey yoksa.

• Büyük ölçekli teknik yatırım projeleri söz konusu olduğunda.

• Makro düzeyde istatistiki bilgi isteniyorsa.

• Köy içinde uzlaşması olası olmayan şiddetli ve derin çelişki ve saflaşmaların 
yaşandığı durumlarda. (Çünkü, bu durumlarda KKD uygulaması için nesnel 
zemin yoktur.)

• Hiç bir eylemi, katılımı içermeyen uzun vadeli teorik araştırmalarda.

7. Katılımcı Kırsal Değerlendirmenin Üstünlükleri ve Sınırlılıkları

7.1. Üstünlükler

• KKD geleneksel tutumları ve yöntemleri tersine çevirir. İşbirliği yapılan yerel 
unsurların gücünü artırır; yanlılıkları, daha gerçekçi ve dengeli bir değerlendir-
me yapılabilmesine olanak sağlayacak biçimde telafi eder.
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• KKD, ortak yaşanılan ve sürekli olarak ileriye yol alan bir öğrenme sürecine 
olanak tanır. Böylelikle çalışma temellerini sağlamlaştırır.

• Eyleme yönelik çeşitli seçeneklerin geçerlilikleri kırsal halkın beğenileri ve 
karşıtlıkları nezdinde denenebilir.

• KKD ile kırsal halk görüşlerinin ve ölçütlerinin dikkate alındığını hisseder.

• Kırsal halk ve dışardan gelenler, kavramsal anlamda yaratıcı olmaya zorla-
nırlar. KKD, çoğu durumda gözleri açıcı bir işlev görür. Çünkü insanlar, ken-
dilerine pek de önemli gelmeyen konularda doyurucu açıklamalar yapmak 
zorunda kalacaklardır. Böylece, yeni fikirlerin doğması sağlanır.

• KKD sabırla dinlemeyi, düşünmeyi ve başkalarının duygularına ortak olmayı 
özendirir. Ayrıca, bütün bunlar arasında işlerin hızla yürütülmesini öngörür.

7.2. Sınırlılıklar

• KKD, katı, sayısal veriler üretmez. Bu yüzden konuya dışardan bakanların, 
KKD’nin ortaya çıkardığı ürünleri ortada “özel bir durum olduğu” temsil niteli-
ğinin bulunmadığı ya da karar alınabilmesi için gerekli bilimsel verileri sağla-
madığı gerekçeleriyle bir kenara itmeleri olasıdır.

• KKD'nin gerektirdiği becerilerin formel eğitimle edinilmesi oldukça güçtür. 
Cünkü, KKD’nin gerektirdiği beceriler ve deneyler bu alanda deneyimli KKD 
uygulayıcıları ile birlikte ve sahada yanında çalışarak edinilebilir.

• Eğer karşılaştırmalı araştırmalar yapılacaksa sınırlılık olabilir. Her bir KKD, 
kendine özgü sonuçlar veren kendine özgü bir dinamizme sahiptir ve mo-
dellerin aynen tekrarlanması güçtür. Dolayısıyla anlamlı olabilecek karşılaştır-
malar, farklı zamanlarda aynı köyde yapılan KKD’ler arasında farklı sonuçlar 
alınabilir.

• KKD dışardan gelenlerle yerel halk arasında yoğun iletişimi özendirir. Bu da 
beklentileri güçlendirir. KKD, ortaya çıkan duyguları yapıcı biçimde ele almayı 
sağlayacak becerileri (gerçekçilik, doğal yetki, kurumsal yetkinlik ve kararlılık) 
gerektirir.

8.Kırsal Kalkınma Projeleri ve Katılımcı Kırsal Değerlendirme

Türkiye, 1970’li yıllardan beri kırsal kesimde tarım için kullanılan teknolojilerin 
iyileştirilmesi ve üreticilerin gelirlerinin arttırılarak yaşam düzeylerinin iyileştiril-
mesi doğrultusunda giderek artan ölçüde, iç ve dış kaynaklı kırsal kalkınma 
projeleri uygulayan bir ülke konumundadır. İl, bölge ya da konu bazında uygu-
lanan bu projelerde, başarının önemli bir aracı olan kırsal değerlendirme ve ta-
rımsal yayım çalışmalarına gereken önem verilmediği görülmektedir. Kalkınma 
projeleri ile hedeflenen yaşam düzeyinin yükseltilmesinin, oluşturulacak deği-
şimlerin bir göstergesi olan yalnızca tarımsal verimlilik düzeyindeki artışlarla 
sağlanacağı ilkesi çağdaş kalkınma yaklaşımları da artık yer almamaktadır. 
Bundan dolayı bugüne kadar yürütülen kırsal kalkınma projelerinde (hükümet 
tarafından yürütülen) istenilen başarıya ulaşamamada etken olan ve aşağıda 
belirtilen başlıca yanlışlıkların ve eksikliklerin giderilmesi ve son yıllarda yaygın 
olarak kullanılmaya başlanan KKD yönteminden yararlanılması önem taşımak-
tadır.
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Başlıca yanlışlıklar ve eksiklikler:

• Uygulanan kalkınma projelerinin karan genellikle merkezi karar organlarının 
onayıyla alınmakta, üretici istekleri ise genellikle dikkate alınmamaktadır. Hal-
buki, çağdaş kalkınma yaklaşımı kırsal halkın istekleri doğrultusundaki çalış-
maları içermektedir.

• Projelerde yer seçimi ve öncelikler siyasi tercihlerle belirlenmektedir. Bunun 
yerine kalkınmaya gerçek gereksinim gösteren ve çalışmaya istemli yerlerden 
başlanılması proje başarısını artırabilmektedir.

• Beklentileri ve gereksinimlerini projelerde göremeyen hedef kitle ile proje 
arasında kopukluk olmakta, bütünleşme sağlanamamaktadır. KKD’de ise ön-
celik halkın gereksinimleri ve projelere katilimidir.

• Daha önceki projelerdeki deneyimlerden yararlanılmaması hataların devam 
ettirilmesine neden olmaktadır. Bunu giderebilecek olan KKD’nin kökeninin ya 
da kaynağının kendisinden önce gene ayni alanda kullanılan başka yöntemle-
rin olması hataların giderilmesinde rol oynayabilecektir.

• Projelerde halkın görüşlerine yer verilmemesi karşılıklı güven ortamının oluş-
masını engellemektedir. KKD’de ise başarının ilk ölçütlerinden birisi halkla iliş-
ki kurmak ve güven duygusu yaratarak onları projeye katmaktır.

• Üretici örgütlenmesine projelerde yer verilmemesi, projelerin kalıcılık şansını 
azaltmaktadır. Hiyerarşjk olmayan bir örgütlenme yaklaşımını içeren KKD ile 
kalıcılık/sürdürülebilirlik olasılığı artmaktadır.

• Karar vericilerin/organlarının proje uygulama sahasına uzaklığı, işlerin siste-
matik yürütülmesini engellemektedir. Fakat KKD gibi kırsal kalkınma yaklaşım-
larında faaliyetlerin ekipler tarafından yürütülmesi projelerin daha sistematik 
ve etkin uygulanmasını sağlayabilmektedir.

• Uygulanan projelerde uygulama sürecinin tamamlanmasıyla dosyanın ka-
patılıp işlerin bitmiş, görevin tamamlanmış kabul edilmesi, hataların ve eksik-
liklerin sürdürülmesine yol açmakta ve yeni modellerin geliştirilmesini engel-
lemektedir. Fakat projelerde izleme-değerlendirme yaklaşımına yer verilmesi, 
bunun sahada halkla birlikte yürütülmesi -KKD bunu içermektedir-yeni model-
lerin de geliştirilmesine yardımcı olabilecektir.

9. Sonuç

Türkiye’de bugüne kadar uygulana gelen ve “yukarıdan-aşağıya / merkezden 
yönetilen” kalkınma program ve projeleri sorunları çözmekte yetersiz kalmak-
tadır. İzlenilen yöntemler ve yaklaşımlar hedef kitlelerin beklentilerine yanıt ve-
remediği gibi, sorunların tam olarak teşhisini de geciktirmektedir. Bu durum, 
yeni yöntem ve yaklaşımları gerekli kılmaktadır.

1980’lerin ikinci yarısından itibaren, daha demokratik karar vermeyi, toplumsal 
farklılıkların önemini dikkate alan, halkın katılımını ve yetkilendirilmesini sağla-
yan uygulamalı araştırma ve planlama yaklaşımından hareketle KKD yaklaşımı 
gelişmeye başlamıştır. Bilindiği gibi, kırsal kalkınma projelerinin kalıcılığı için 
temel ilke katılımdır. Planlama, uygulama, izleme, değerlendirme, çözümle-
me gibi yönetim amaç ve fonksiyonları belirleme açısından KKD son derece 
önemlidir. Bu, kırsal demokratik toplum için ayrıcalıklı bir uygulama aşaması 
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olarak da kabul edilebilir. İnsanları düşünmek, düşündüğünü söylemek, araş-
tırmak, içinde yaşadığı zorluklara ve yoksulluklara karşı çözüm yollan aramak 
ve konumunu değiştirmek üzere inisiyatif alarak harekete geçiren ve bu aşa-
mada canlandırıcı bir rol oynayabilen KKD’nin kırsal kalkınma projelerinde dik-
kate alınması artik kaçınılmaz bir zorunluluktur.
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Gönüllü Kuruluşların Rolü ve Güçlendirilmesi

Doç.Dr. Ahmet Saltık

1987 Brundtland Komisyonu Raporu ve 1992 Rio de Janeiro Yeryüzü 
Zirvesin’nden bu yana “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı, kalkınma ve çevre 
politikası gündeme geldiğinde en çok kullanılan kavramlardan biri olmuştur. 
Tüm çabalara rağmen, sürdürülebilir kalkınmanın nasıl gerçekleştirilebileceği 
henüz tam anlamıyla açıklığa kavuşturulamamıştır. Ancak, belirli mekanlar da 
doğal kaynakları kullananlar ile devlet ve gönüllü kuruluşlar arasında, sorun-
ların çözümüne ilişkin yapılacak işbirliğinin, temel politika ve yaklaşım olarak 
benimsenmesi gereği, giderek önem kazanmaya başlamıştır. Diğer bir deyiş-
le, belirli bir mekan söz konusuysa, bu, Karadeniz ülkelerinin içinde bulundu-
ğu coğrafi alan olabilir ya da belirli bir ülkenin belirli bir bölgesi, yöresi ya da 
yerleşimi olabilir. Böyle bir mekan söz konusu olduğunda, sürdürülebilirliğinin; 
bir yandan kamunun, devletin, diğer yandan doğal kaynakları doğrudan kul-
lananların ve gönüllü kuruluşların sıkı bir işbirliğiyle mümkün olacağını ortaya 
koymuştur. 

Bu işbirliği sürecinde gönüllü kuruluşların, doğrudan katılım, alternatif kalkın-
ma modelleri geliştirme, kitleleri bilinçlendirme, kamu kuruluşlarını ve resmi 
politikaları geniş halk kitleleri lehine çevirme konusunda etkin roller üstlenebi-
lecekleri anlaşılmıştır.

İster kapitalist-liberal, isterse sosyalist-plancı olsun, geçmişin kalkınma uygu-
lamalarında, ekonomik büyüme temel amaç olmuş, dar görüşlü bu yaklaşım 
dünyada yoksulluğu çoğaltmış, artan yoksulluk doğal kaynaklar üzerinde sos-
yal baskıyı artırmış, kaynaklar kısa vadeli çıkarlar doğrultusunda bilinçsiz ve 
aşırı kullanım sonucunda tahrip olmuştur. Dolayısıyla, kalkınma bağlamında 
sürdürülebilirlik konusu, yeni bir yaklaşımla, yani kalkınma kavramına yeni bir 
tanım getirmekle yeni çözüm arayışlarına yol açabilir.

Bu yeni tanımda kalkınmanın üç boyutunu ayırt etmemiz gerekmektedir. Bun-
lardan birisi toplumsal, diğeri ekonomik ve sonuncusu da ekolojik boyutudur. 
Bu boyutlar bir bütünün parçasıdır. Bu sebepten dolayı, geçmişin hatalarını 
tekrarlamamak için, bugün bu toplumsal, ekonomik ve ekolojik boyutları bir 
bütünsellik içinde ele almak ve irdelemek durumundayız.

Unutulmaması gereken bir diğer nokta da şudur: Kalkınma, her şeyden önce 
insanlarla birlikte yapılan bir çalışmadır. Kamu ve bürokratik kuruluşların yay-
gın anlayışlarının aksine, kalkınma, insanlara “istediklerini sağlamak” yerine 
“istediklerini elde etmelerini mümkün kılmak” olmalıdır. Bu da kalkınmanın in-
sanlar için değil insanlar tarafından yapılacağı anlamını taşır.1

Ne yazık ki, bu evrensel değerleri bütün kurum, kuruluş ve ülkeler kabul etmiş 
olmasına rağmen, bunu uygulamakta ciddi sorunlarla ve engellerle karşılaşıl-
maktadır.

1Clark, John. 1996. Kalkınmanın Demokratikleşmesi-Gönüllü Kuruluşların Rolü. Türkiye Çevre Vakfı Yayını.
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Sürdürülebilirlik, kalkınma bağlamında, doğal kaynakların sahip olduğu üre-
timsel, fiziksel ve kültürel üç farklı işlev nedeni ile mutlak bir ölçüm standardı 
değildir. Sürdürülebilirlik, ancak sosyo-politik bir değerlendirme bağlamında 
tanımlanabileceği ve salt kendi başına mutlak bir anlam taşımayacağı için, biz 
ancak sürdürülebilirliğin derecelerinde bahsedebiliriz. Belirli bir eko-sistemde-
ki, örneğin Karadeniz ve çevresindeki, bu toplantıda ele alınan kullanım biçim-
leri içsel, yani doğrudan kullanıcıların ve dışsal, yani bilim çevreleri, kamu ve 
gönüllü kuruluşların bakış açıları ışığında makul bulunuyorsa, kaynak kullanı-
mının sürdürülebilir olduğu söylenebilir.

Burada “makul” sözcüğü, kaynak kullanımının üretimsel, fiziksel ve sosyo-kül-
türel işlevleri, ilgili ülke ve halklarının uzun dönemdeki gereksinimlerini karşıla-
yacak tarzda yerine getirdiği konusunda bütün tarafların anlaşmaları anlamına 
gelmektedir. Bu, doğal kaynakların sürdürülebilirliği konusunda son derece 
önemli bir belirlemedir. 

Sonuç olarak kalkınma ve sürdürülebilirlik, her şeyden önce insanların, ülke-
lerin, hedef kitle ve grupların; planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme 
süreçlerine aktif ve eşit olarak katılmalarıyla mümkündür. Bu, bir anlamda sürdü-
rülebilirlik temelinde kalkınmanın demokratikleşmesi demektir. İşte bu demokra-
tikleşme sürecinde ve kalkınma bağlamında tüm ülkelerde gönüllü kuruluşlara 
önemli görevler düşmektedir. 

Bilindiği gibi, günümüz dünyasında insanların örgütlenme yetenekleri, devlet 
ve bürokratik kamu örgütlenmelerinden daha farklı bir çerçevede gelişmekte 
ve bu süreçlerde oluşan hükümet dışı taban hareketleri giderek artmakta ve 
önem kazanmaktadır.

Gönüllü kuruluşların gelişmesinde, iki temel belirleyici ayırt edilmektedir. Bun-
lardan birisi küreselleşme, diğeri ise katılımdır. O halde, gönüllü kuruluşların 
bu denli önem kazanmasında bu iki faktörü temel belirleyici faktör olarak ta-
nımlayabiliriz.

Gönüllü kuruluşlar açısından katılım, insanların kendi gereksinim ve düşün-
celerine göre, kararlarda insiyatif aldıkları, bu yolla toplumun mevcut kurum 
ve kuruluşlarını yönlendirebildikleri, resmi etkilerin dışında kendi yaratıcı ey-
lemleriyle evrimleşen aktif bir süreçtir. Yani, burada güdümlü, tepeden inme-
ci yaklaşımlarla değil, -süreçler o şekilde tanımlanmıyor- tabandan ve kendi 
evrimiyle kararların oluştuğu bir katılım süreci söz konusudur. Bu çok önemli; 
çünkü, dünyada, gerek Karadeniz’e komşu kuzey ülkelerimizde, gerekse Orta 
Asya cumhuriyetlerinde “liberal” diye nitelenen ülkelerdeki gönüllü kuruluşla-
rın hepsinin benzerlerini bulmak mümkündür. Fakat bu örgütlenmeler taban-
dan kaynaklanan insiyatifle değil, tepeden, gelen emirlerle kurulmuş örgütler-
dir. Dolayısıyla, bu örgütlerde gönüllü kuruluşlarda olması gereken katılımdan 
farklı bir katılım süreci işlemektedir.

O halde katılım, gönüllü kuruluşlar açısından, başkaları tarafından tasarlanmış, 
uygulamaya konulmuş ve desteklenmekte olan program, proje ve etkinliklere 
pasif ve biçimsel katılımdan farklıdır. Karar alma ve uygulama süreçlerinin bü-
tününe katılmak, sahiplenmek, araştırmak, sorgulamak, kolaylıkla değişiklik 
yapabilmek ve özellikle toplumsal piramidin alt kesimlerine yönelik savunma 
işlevlerini üstlenmek, bugün, dünyamızdaki çağdaş gönüllü kuruluşların baş-
lıca özellikleri olmaktadır.
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Gönüllülük esasına dayanmak, kar etmeyi temel amaç saymamak, bürokratik 
olmayan esnek bir yapıya sahip olmak, karar ve uygulamalarda ve paylaşımda 
katılımcı davranmak, gönüllü kuruluşların diğer ayırt edici özellikleri arasında yer 
almaktadır.

Tabii, her gönüllü kuruluşun bir ideal, bir de gerçek yönü vardır. İdeal budur. 
Bu ideal tanım içinde gerçeğin yerini belirlemek ayrı bir çalışmanın konusudur. 
Tek tek kuruluşların irdelenmesi, incelenmesi ve bu standartlara ne denli uy-
gun olduğunu ortaya çıkarmak ayrı bir çalışmayı gerektirmektedir.

Gönüllü kuruluşların rolleri konusu, tarihsel gelişim sürecinde ele alındığında, 
şunları görüyoruz:

Başlangıçta, gönüllü kuruluşlar, yoksullara hizmet ve yardımda bulunmak 
gibi bir hayırseverlik amacı etrafında örgütlenmiştir. Teknik konularda yenilikçi 
araştırmalar yapmak, bazı gönüllü kuruluşların amaçları arasında yer almış, bu 
yönde yaptıkları çalışmalarla toplumsal gelişmeye katkıda bulunmuşlardır.

Diğer bir rol, kamu hizmetlerine yönelik programlarda aracılık işlevlerini üst-
lenmektedir. Yani kamuyla, kamunun bazı programlarında, örneğin, yoksul-
luğun ortadan kaldırılmasına yönelik programda gönüllü kuruluşların, aracı 
işlevi görmesidir.

Bugün daha yaygın olarak gördüğümüz işlev ya da rol, kentsel ve kırsal alan-
larda kalkınma programları geliştirmek ve uygulamaktır.

Gönüllü kuruluşların diğer bir rolü de yoksul kesimlere ve baskı altındaki kişi-
lere ya da gruplara yönelik destek hizmetleri vermektir.

Gönüllü kuruluşların günümüz toplumlarında en önemli işlevi, kalkınma konu-
larında alternatif modeller geliştirmek, toplumda katılımcılığı teşvik etmek, -bu 
son derece önemli- demokratikleşme süreçlerini hızlandırmak, başarısı kanıt-
lanmış modelleri savunmak ve toplumun hukuk, politika ve kamu alanlarındaki 
mevcut ilişkilerini etkilemek ve ilerletmektir.

Gönüllü kuruluşlar nasıl güçlendirilebilir?

Öncelikle, her toplumun ya da her ülkenin mevcut gönüllü kuruluşları bir araya 
gelerek örgütlenmelidir.

İkincisi, yeni gönüllü kuruluşların kurulması teşvik edilmeli ve desteklenmeli-
dir. Yani, mevcut gönüllü örgütlerin sayısını artırmak ve bu sayının artmasın-
dan korkmamak, demokratikleşme sürecine önemli bir katkı sağlayacaktır. Bir 
diğer konu, yani güçlendirebilme amacı doğrultusunda; katılım ve demokra-
tikleşme konularında ortak programların uygulanmasıdır. Ortak programlar, 
özellikle çevre gibi belirli bir ülke ya da yöre sınırını aşan alanlarda, nedenleri 
tanımlanabilen çevre sorunları için çok daha gerekli oluyor.

Her gönüllü kuruluş, kendi yönetim kapasitesini geliştirmeli ve kurumsallaş-
malıdır. Bugün gönüllü kuruluşların önündeki en önemli engellerden bir tane-
si budur. Gönüllü kuruluşlar genellikle belirli bir küçük grubun ya da kişinin 
önderliğinde, iyi niyetle kurulmuş, fakat bir türlü kurumsallaşmayan, yeniden 
örgütlenemeyen ve gelişmelere ayak uyduramayan bir özellik taşıyor. 

Dolayısıyla, bugünün serbest piyasa ekonomisine dayalı toplumsal yapılarda, 
her gönüllü kuruluş, tıpkı bir işletme gibi çalışmak durumundadır. Kendi yö-
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netim kapasitesini geliştirmek, kalıcı ve uzun vadeli kurumsal amaçların nasıl 
elde edilebileceği konusunda yapısal değişimlere ve dönüşümlere açık olma-
lıdır. Bu yapılmadığı takdirde, bir gönüllü kuruluş, bir hayırsever kuruluş olarak 
kalabilir ve onu kuran grup ya da kişiler ortadan kalktıktan sonra gönüllü kuru-
luşun varlığından söz etmek mümkün olmayabilir.

Her gönüllü kuruluş, hedef kitle ve hedef gruplarını açıkça tanımlamalı ve bu ko-
nuda kurumsal ideoloji ve politikalarını net bir biçimde kamuoyunda tartışmaya 
açmalıdır.

Özellikle, dünyada son on yılda yaşayan olaylar, ideolojilerin sona erdiği gibi 
bazı tezler ortaya atmaktadır. İdeolojiler, toplumlar olduğu sürece var olması 
gereken olgulardır. Dolayısıyla, gönüllü kuruluşlar kendi kurumsal ideolojilerini 
ortaya koymak zorundadır. Hiçbir kalkınma konusu politikanın ve ideolojinin 
dışında değildir.

Gönüllü kuruluşların güçlendirilebilmesi için bir diğer faktör; devlet ve kamu 
imkanlarından mali ve manevi destek almak için bu konuda gerekli girişimler-
de bulunmak, bu girişimlerin gerekçelerini toplum önünde tartışmaktır. 

Gönüllü kuruluşlar niçin kamu kaynaklarından yararlanmak istemektedir?

Gönüllü kuruluş bir ticari kuruluş değildir, bir sanayi kuruluşu değildir, sadece 
mal üretmemektedir. Gönüllü kuruluş bir davranış örneği üretmektedir. Kal-
kınmanın demokratikleşmesi sürecine bu davranış örnekleriyle katkıda bulun-
maya çalışmaktadır. Fakat genellikle, Kuzey’in zengin ülkelerinden Güney’in 
fakir ülkelerine yapılan mali destekler, bazı Afrika ve Asya ülkelerinde küçük 
bir azınlığın çıkarları doğrultusunda da kullanılmaktadır. Bu ciddi bir risktir ve 
kamuoyu bunu tartışmaktadır. 

Bu sebepten dolayı, gönüllü kuruluşlar kapılarını, pencerelerini dünyaya ve 
topluma açmalı, şeffaf olmalıdır.

Son olarak, yurt dışındaki gönüllü kuruluşlarla ortak programlar çerçevesinde, 
eşit koşullarda yardımlaşma ve işbirliği yapılması için gereken gayret gösteril-
melidir. Bu, çok önemli bir husustur. Başta gönüllü kuruluşların gelişmesindeki 
temel iki faktörden bahsederken küreselleşme demiştik; küreselleşmeyi kabul 
ediyorsak, gönüllü kuruluşların farklı ülkelerde, gönüllü kuruluşlar arasındaki 
işbirliğini, yardımlaşmayı da kabul etmek durumundayız. Ancak, burada altı 
çizilmesi gereken önemli nokta, bu işbirliğinin eşit koşullarda yapılması gere-
ğidir. 

TARTIŞMA
Oturum Başkanı: Dr. M. Cemil Özgül
Başkan – Dr. Saltık, konuşmanızın bir yerinde, gönüllü kuruluşların ideolojik yak-
laşımlarından soyutlanamayacağı, “ideolojik yaklaşımlar ölmüştür artık”, düşün-
cesinin yanlış olduğunu söylediniz. Fakat bir toplum içinde de, ideolojik yakla-
şımlara göre örgütlenmiş sivil toplumlar, gönüllü kuruluşlar, bu sefer toplumu da 
ikiye bölme tehlikesi içindedir. Belki bazı konularda öyledir, bazı gönüllü kuruluş-
lar bu amaçla kurulmuşlardır; ama çevre gibi siyasal hudut tanımayan bir etkinlik 
için, öyle zannediyorum ki, ideolojilere bağlılık değil, daha çok toplumun yararı 
düşünülmek suretiyle bir yaklaşım üzerinde bulunmak daha uygun olur kanısın-
dayım. Bu hususta açıklama yapa mısınız?
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Doç. Dr. Ahmet SALTIK – Gönüllü kuruluşları tanımlarken; sorgulayan, araş-
tıran, klişeleşmiş kalıplardan sıyrılıp, daha esnek bir şekilde düşünme ve bu 
yollar demokratikleşme sürecine katılmaya çalışan kuruluşlardır diye bir tanım 
yapmaya çalıştık.

Şimdi, ideoloji terimi kullanırken burada şunu söylemek istiyorum; sadece 
ben değil, yani bu konuda kafa yoran araştırmacılar da, son 5-6 yıldır, şunu 
söylemek istiyorlar: Kalkınma olayını politikadan arındırmak mümkün değil-
dir. Çünkü ister çevre konusu olsun, isterse belirli bir bölgesindeki kalkınma 
programları olsun, bunların belirli bir hedef kitlesi vardır. Toplumlara bakıldığın-
da, bugün maalesef, toplumsal bir piramidin altında olanlar, ortasında olanlar, 
üstünde olanlar. Ülkeleri sınıflandırdığımız zaman da; zengin ülkeler, fakir ül-
keler, eşit olmayan ilişkiler içinde bulunan ülkeler belirli ölçütlere göre sınıfla-
malar yapılabilir ve bunu bir gerçek olarak kabul edip ona göre davranmalıyız. 
Bugün şu gerçektir ki, Kuzeyin zengin ülkeleri Afrika’nın ormanlarını, Ama-
zonları en çok tahrip edenler arasındadır. Tuna Nehri’ni kirletenler de sadece 
Karadeniz’in yoksul insanları değil. Benim söylemek istediğim, bu.

İkincisi; dünyada yoksulluk giderek artıyor. Nerdeyse 1 milyar insan aç. Siz bu 
durum içinde; nasıl bunu yok sayıp her şeyi eşit görebilirsiniz?

Gönüllü kuruluşlar, özellikle eğitim kaynaklarına, doğal kaynaklara, kredi kay-
naklarına, bilgi kaynaklarına ulaşmada güçlük çeken kesimleri ön plana çıkar-
malıdır. 

Prof. Dr. Savaş AYBERK (Türkiye)– Benim gönüllü kuruluşlara hem güvenim 
var, hem de bazı endişelerim var. Gelecekte sendikal hareket gibi, bu asrın son 
beş yılında, gönüllü kuruluşlar hareketi konusunda da bir hukukun doğması 
gerekecek veya doğmuş olan hukuki müeyyidelerin yeniden düzenlenmesi 
gerekecektir kanaatindeyim.

Biz burada gönüllü kuruluşlardan çevreyle ilgili olanlarını dikkate alıyoruz. 
Çevre öyle bir konu ki, hem toplumların çıkarı adına çevre konularını, siya-
sal iktidarların önüne getirip halkın dileklerini ileteceksiniz; hem de herhangi 
bir art niyet tarafından kullanılmayacaksınız. Bütün bunlar çok hassas, kritik 
dengelerdir. Gönüllü kuruluşların aslında bir sıkıntısı var. Belki bir genel ku-
ruldan güç alıyorlar; ama genel kurullar, onlara oy verdikten sonra denetleme 
mekanizmalarını maalesef çalıştırmıyor. Bu sefer gönüllü kuruluşlar üzerinde, 
siyasal iktidarların getirdiği kontrol mekanizmaları gündeme geliyor.

Doç. Dr. Ahmet SALTIK – Düzenlemeden bahsediyorsunuz, sınır koymadan 
bahsediyorsunuz, yasalardan bahsediyorsunuz, toplum çıkarlarından bahse-
diyorsunuz ve art niyetlerden bahsediyorsunuz. Bunlar, gerçek demokratik 
bir toplumda çok az kullanılması gereken sözcükler. Ne demek art niyet, ne 
demek toplumun çıkarları? Toplumun çıkarları esas savunan gönüllü kuruluş-
lardır. Burada, siz yoksul orman köylüsünü içeriye atarsanız, yasaları uygu-
larsanız; yoksul, bir ağacı kesti diye ve ona rağmen programlar oluşturmaya 
kalkarsanız, kalkınma programı baştan zaten kaybedilmiş demektir.

Gönüllü kuruluşlar denetime açık kuruluşlardır. Ben 15 yıldır, 17 yıldır bir gö-
nüllü kuruluşta çalışıyorum, Türkiye Kalkınma Vakfı’nda çalışıyorum. Biliyorum 
ki, vakıflar denetime tabidir. Toplumsal meşruiyetten bahsederken bunu söy-
lemek istiyorum. Bugün Türkiye’de sendikalar, toplumsal meşruiyet zeminini 
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kaybetmektedir. Bugün Güneydoğu Anadolu’da asgari ücretle çalışan insan-
ların sayısını arttırmak temel hedeftir. Orada, asgari ücretin iki misli, üç misli 
fiyatla çalışma olanağını bulmuş bir işletmede, sendikanın istediği yüzde 200 
fiyat artışını uygulayamazsınız ve “uygulamıyoruz” dediğiniz zaman da top-
lumdan size herhangi bir tepki gelmez.

Dr. Shahin M. PANAHOV (Azerbeycan) – Dr. Saltık, sizin konuşmanızı dikkat-
le dinledim ve sizin birçok konuda mutabıkım. Ancak, şöyle bir hususu birlikte 
değerlendirmek isterim: Konuşmanızın sonunda, istikrarlı gelişme kavramı var 
dediniz, çok sayıda NGO var dediniz, gönüllü kuruluşlar var dediniz ve bun-
ların katılımından bahsettiniz. Ayni şekilde yoksul insanların arttığını, çevrenin 
gün geçtikçe bozulduğunu vurguladınız. Sizin kanaatinize göre tüm bunlar 
neyin sonucudur? Bu belirli bir kavramın olmayışından mı, ya da bu kavramın 
dünya ülkeleri tarafından takip edilmemesinden mi ya da bu politikaları başa-
rısız bir şekilde yürütmelerinden mi, yoksa başka bir sebep mi var?

Doç. Dr. Ahmet SALTIK – Dr. Panahov’un sorusuna şöyle cevap verilebilir: 
Bir kere, kalkınma yaklaşımının yanlış olmasından. Bugün eski Sovyetler Birli-
ği, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri, ekonomik büyümeyi kalkın-
ma zannederek büyük yatırımlar yaptılar. Büyük barajlar büyük hidroelektrik 
santralleri, büyük nükleer santraller kuruldu. Ama gidin bugün, Kazakistan’da 
Semipalatinsk’te yüzlerce insan çift başlı doğmuş. Bunu düşünemediler. Çün-
kü bir rekabet vardı ve ekonomik büyümeyi temel aldılar. Oysa bugün kal-
kınma, salt ekonomik büyümeyle tanımlanamıyor. Kalkınma, insanlarla birlikte 
yapılan bir şeydir. Daha önce insanların düşünce ve eğilimleri ortaya konamı-
yordu. Çünkü bloklar arası savaş gereği olarak da ekonomik büyüme, askeri 
yatırımlar ön plana çıkmıştı.

Dolayısıyla yaklaşım yanlıştı, yani demokrasi yoktu; her iki blokta da yoktu. 
Bunu bugün değiştirmek zorundayız.

İkincisi; çevre ile ilgili; orada da demokratik olmayan ve çıkarlar doğrultusun-
da, büyük firmaların çıkarları, kişilerin, grupların çıkarları doğrultusunda doğal 
kaynaklar tahrip edildi, aşırı kullanıldı. Halkın geniş kesimine ters düşen, on-
ların çıkarlarına ters düşen uygulamalar yapıldı. Bunların da sebebi, demok-
rasinin ve katılımın olmayışıdır. Dünya yeni bir insan yaratmak durumundadır. 
Sosyalist dünya bunu yaratamamıştır. Çok umut beslendi, yaratılamadı. Yeni-
den takkemizi önümüze koyup, yeni bir insan, yeni bir yönetici, yeni bir aka-
demisyen tipi yaratmak durumundayız.

Siz Karadeniz’in hangi nedenlerle kirlendiğini, gayet bilimsel tekniklerle ortaya 
koyabilirsiniz, kimyasal analizler yapabilirsiniz; fakat bu doğal kaynakları kim 
kullanıyor, hangi ülkeler, hangi çıkarlar için ve bu insanlar ne düşünüyor? On-
ları katmadığınız sürece çözüme ulaşamazsınız.

Olayı bu demokratikleşme sürecinde görenlerin sayısı artıyor. Gönüllü kuru-
luşlar, henüz emekleme çağındadır, çocukluk çağını yaşamaktadır. Hataları 
vardır; fakat hareket, doğru bir ideolojik temelde yükseliyorsa, başarıya ula-
şacaktır.

Dr. Shahin M. PANAHOV (Azerbeycan) – Yeryüzünde, kısa zamanda ide-
al bir birlik beklenmiyor. Aksine eski çelişkiler, eski ihtilaflar çatışması devam 
ediyor. İnsanlar kendi çıkarlarını ön plana alabilmektedir. Önümüzdeki süre-
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cin, ikiye ayrılma süreci olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bir tarafta dünya 
görüşü olarak “Yeşillendirme” var, diğer tarafta da görüş olarak sadece “İşleri 
yürütmek gerekir” düşüncesi var ve onların elinde de para var. Bunlar galip 
gelemez mi?

Doç. Dr. Ahmet SALTIK – Galip gelebilir; fakat, tarih ne galibiyetlere tanık 
oldu. Dolayısıyla, uzun vadeli bakıldığında galip gelmesi mümkün değil. İnsa-
na inanmak durumundayız ve ülkelerarası işbirliğine inanmak durumundayız; 
inanmanın ötesinde, bunu güçlendirmek durumundayız. Dolayısıyla bugün 
Afrika’nın, Asya’nın çok sorunlu ülkelerinde kendini ifade etmek imkanı bula-
mayan, sınırlanan bazı düşünceler Avrupa’nın gelişmiş kapitalist ülkelerinde 
çok rahatlıkla dile getiriliyor.

Dolayısıyla, ben kısa vadeli başarıların uzun bir zaman süreci içinde ele alındı-
ğında bizi aldatmaması gerektiği inancındayım. Bu, insanlığın ortak bir soru-
nudur. İnsanca yaşamalıyız. Özellikle çevreci isek, çevre konularına duyarlıy-
sak, kendi sınırlarımız, kendi kabuğumuz içinde konulara bakamayız. Bu bize 
yeni bir ufuk açmaktadır. 

Sonuç; adil bir kalkınmadan belki söz edilebilir. Eşit değil, ama adil. Belki de 
ilk etapta, önümüzdeki yüzyıl adil bir kalkınma yüzyılı olacaktır.

Dr. Nurgul DJANAEVA (Kırgızistan) – Dr. Saltık, sizin üç aşamalı, ekonomi, 
çevre ve sosyal-politik bir görüşünüz var. Şu hususta görüşünüzü öğrenmek 
isterim: Sizin görüşünüz açısından hangi ölçüt, hangi boyut baskın gelmek-
tedir? Sosyo-politik, kültürel, ekonomik, çevresel, iktisadi çelişkiler var. Sizin 
kanaatinize göre en belirgin çelişki hangisidir ve hangisine karşı en etkili bir 
şekilde mücadele etmeliyiz?

Doç. Dr. Ahmet SALTIK – İnsanın başı vardır, kolları vardır; sizin için kafa mı 
önemli, kalp mi, ayaklar mı? Ben, ekonominin, ekolojinin, sosyolojinin, bir bü-
tün olarak algılanması gerektiği düşüncesindeyim. Fakat, bilim adamı olayları 
ortaya koyan, sınıflayan ve olaylar arasında ilişki kurmaya çalışan bir metot 
izlemektedir. Siz belki o açıdan konuyu bu şekilde gündeme getiriyorsunuz.

Eskiden gelir düzeyinin arttırılması ön plandaydı. Fakat bu gelir düzeyinin art-
tırılması, doğal kaynakların aleyhine bazı uygulamalar yapmak suretiyle sağla-
nıyordu. Oysa bugün gelinen noktada ekonomi ve ekoloji kesinlikle bir arada 
ve birbiriyle çelişmeyen bir şekilde ele alınması gerekiyor.

Dr. Nurgul DJANAEVA (Kırgızistan) – İzahınız için teşekkür ederim, ama, ya 
ben anlayamadım, ya da siz beni anlayamadınız.Benim sorum şöyle: Siz nasıl 
düşünüyorsunuz, hangisini daha çok önemsiyorsunuz ve hangisine karşı mü-
cadele etmemiz gerekiyor?

Doç. Dr. Ahmet SALTIK – Türkiye Çevre Vakfı tarafından düzenlenen böyle bir 
toplantıda söylemek biraz zor, fakat ben yoksulluğun ortadan kaldırılmasından 
yanayım. Çünkü yoksulluk, çevre üzerindeki baskıları çoğaltıyor.

Türkiye Çevre Vakfı Yayını Orta Asya ve Karadeniz Çevre Konferansı 
23-25 Ekim 1996
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Kalkınma Sürecinde Sosyal Bilimcinin Rolü

Doç. Dr. Ahmet Saltık

İster doğal ister insan kaynakları alanında olsun sürdürülebilir kalkınmanın ni-
hai hedefi insandır. Kalkınma veya gelişme insan içindir. İnsan unsuruna ge-
reken önemi vermeyen her türden plan, program ve projeden istenen sonucu 
almak mümkün değildir. Dünyadaki çeşitli deneme ve uygulamalar kalkınma 
projelerinde bütüncül, entegre ve aktif katılıma dayalı yaklaşımların, öngörülen 
hedeflerin elde edilmesinde temel etkenler olduğunu doğrulamaktadır. Bölge-
sel/yöresel gelişmenin sağlanması, her şeyden önce sosyal, siyasal, kültürel 
ve ekonomik öğeleri içeren bir sistem bütünlüğü içinde sorunlara ne ölçüde 
bilinçli bir müdahalede bulunulduğuna (dış dinamik) ve kalkınma amaçları 
doğrultusunda toplumsal yapıdaki farklı katmanların ortak amaçlar doğrultu-
sunda ne denli harekete geçirilebildiğine (iç dinamik-benimseme / karşı koy-
ma ) bağlıdır.

Toplum genelinde geçerli olan bu yaklaşım, program ve proje bazında da aynı 
ölçüde geçerlidir. Konu, kapsam, hedef, ilke ve yöntemi açıkça tanımlanmış 
özel program ve projeler, hedef gruplar tarafından benimsenmiş amaçların 
elde edilmesinde; gerçek ve hissedilen gereksinimlerin karşılanmasında daha 
ileri bir aşamaya geçilmesi için, kısacası toplumsal değişme için bir araçtır. 
Sistem yaklaşımı açısından program ve projeler belirli bir araştırma, kaynak te-
mini ve önceliklerin saptanması aşamalarından sonra 1) hedef grupların hare-
kete geçirilmesi (mobilization) 2) eğitimleri 3) örgütlenmeleri 4)teknik girdi ve 
bilgi kaynaklarına ulaşmaları, 5)gereğinde kredilendirilmeleri 6) üretimle ilgili 
konularda pazarlama açışından desteklenmeleri, olmak üzere tüm bu faktör-
leri bir arada tasarlayan ve uygulayan, gelişmeleri izleyen ve değerlendiren, 
kendini dış çevrenin değişimlerine uyarlayabilen bir süreç anlaşılmaktadır. Bu 
süreçte farklı disiplinlerin ekip ruhu içinde işbirliği yapmaları kaçınılmaz bir 
gereksinimdir.

Sorun

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun temel sorunları yoksulluk, yoksunluk, is-
tihdam ve göç ana başlıkları altında özetlenebilir. Uygulanan politikaların do-
ğal bir sonucu olarak, bölgede, yatırım ve üretim alanında düşük düzeyde 
verimlilik ve güvenlik sorunları nedeniyle temel sektörlerde (örneğin tarım ve 
hayvancılıkta) gerileme bölgenin toplumsal yapısını giderek zayıflatan başlıca 
etmenler olarak görülmektedir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde istihdam, göç ve toplumsal de-
zentegrasyon sorunlarının çözümüne yönelik, çoğu dış kaynaklı projelerden 
ve üretim artışını hedefleyen yatırımlardan ve hükümetler tarafından sağlanan 
kredi ve teşviklerden öngörülen öngörülen sonucun elde edilememesinin ne-
denlerini, uygulanan teknisist, tek yanlı (bölge siyasal seçkinleri) ve merkezcil 
yaklaşımlarda aramak gerekir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da “geri kalmış-
lık” sorunu salt bir finansman ve “yatırımcının teşvik edilmesi” sorunu değildir. 
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Sorun, her şeyden önce bir söylem ve eylem birliğine ilişkin bir sistem, böl-
gesel kalkınmayla ilgili açıkça tanımlanmış, gerçekçi bir politika ve stratejinin 
oluşturulamaması sorunudur.

Çözüm

Çağdaş yaklaşıma göre kalkınma, her şeyden önce “insanlarla birlikte yapı-
lan bilinçli bir eylemdir”. Kalkınma özellikle bu bölgedeki bürokratik kamu ku-
ruluşlarının yaygın anlayışlarının aksine, bir nesne olarak algılanan insanlara 
“sunulan bir hizmet” değildir. Kalkınma projelerinde “sürdürülebilirlik”, önce-
likle yaratıcı bir özne olarak insanı merkez alan bir anlayışla, farklı toplumsal 
grupların planlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve elde edilen /edilecek 
sonuçlardan adil pay alma süreçlerine aktif ve eşit bir biçimde katılmalarıyla 
mümkündür. Bu bir anlamda siyasal ve sosyal boyutlarıyla “kalkınmanın de-
mokratikleşmesi” demektir.

Doğu’daki soruna şayet “ bölgeler arası dengesizlik” ya da bunun beraberinde 
getirdiği “ bölgesel kalkınma” müdahaleleri açısından bakılıyorsa, bu alanda 
geliştirilecek öneriler, eylem planları, projeler ve kamu destekleri yöre insanını; 
küçük üreticileri, topraksız köylüleri, esnaf ve zanaatkar kesimini, potansiyel 
girişimcileri, aile birliğinin sağlanması ve sürdürülmesinde iş yükünün büyük 
kısmını omzunda taşıyan kadınları ve öncelikle istihdam ve göç sorunlarından 
olumsuz yönde en fazla etkilenen toplumsal katmanları (genç nüfusu) dikka-
te almak zorundadır. Bu da, sorunlara bugüne dek kullanılanlardan farklı bir 
kavramsal çerçeveden yaklaşmayı gerektirmektedir. Sosyal bilimler bakışıyla 
“ Doğu Sorunu”nun sadece finansal kaynak ve işletmecilik kriter ve gösterge-
lerine indirgenerek irdelenmesi son derece eksik bir yaklaşımdır. Bölgesel kal-
kınma katılımcı bir planlama anlayışıyla oluşturulan, bir bütün olarak doğal ve 
insani kaynakların, aşamalı bir program dahilinde geliştirilmesini hedefleyen 
uzun soluklu bir toplumsal-siyasal çabayı gerektirmektedir.

Bu süreçte, şimdiye kadar işlevi göreceli olarak küçümsenen sosyal bilimci-
lere, anlamlı bilimsel katkılar ve uygulamada önemli sorumluluklar düşmekte-
dir. 

Neden sosyal bilimci? Çünkü “kalkınma” insan için istenen değişmedir; insan-
ların bulundukları ortamlarda refah düzeyini yükseltmek, kendi ayakları üze-
rinde durabilmelerini ve geleceğe daha güvenle bakabilmelerini sağlamaktır. 
İnsan bilimleri ve/veya sosyal bilimlerin temel uğraş alanı toplumsal-kültürel 
yapılardır ve konu doğrudan sosyal bilimlerin ilgi ve bilgi alanındadır.

Kalkınma Sürecinde Sosyal Bilimci

Sosyal bilimci, toplumsal değişmeyi zaman (tarih) ve mekan boyutunda ele 
alan, inceleyen, gelişmenin farklı dinamiklerini (potansiyel ve engelleri) bilimsel 
yöntem ve tekniklerle tanımlayan, bu alanda ulaştığı sonuçları yaymak suretiy-
le toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunan, karar organlarını ve siyasal irade-
yi etkileyen bir düşün ve eylem insanıdır. Sosyal bilimci çağımızda diğer bilim 
mensupları ile işbirliği yapan, araştırma, açıklama ve yorumlama ile planlama 
ve uygulama süreçlerine aktif olarak katılan ve bu niteliğiyle, toplumsal ilişkiler 
alanında çalışan bir meslek erbabıdır. 

Ülkemizin “kalkınmada öncelikli bölgeleri”nde, kalkınma alanında yapılacak 
planlama ve uygulamalarda, sosyal bilimlere ve bu alanda yetişmiş “sosyal bi-



69

lim” mensuplarına, değişen ve giderek karmaşıklaşan toplum yapıları ve toplum-
sal ilişkilerden dolayı, geçmiş dönemlere göre daha önemli görevler düşmekte-
dir. Artık sosyal bilimci sadece bir akademisyen olarak değil, toplum sorunlarını 
çözmeye yönelik, araştırma, karar ve uygulamalarda aktif sorumluluklar üstle-
nen bir uzman teknisyendir.

Bu nedenle sosyal bilim insanı, (örneğin sosyologlar) sadece toplumsal yapı/
yapılardaki değişim eğilimlerini ve bu eğilimlerde rol oynayan dinamikleri açık-
layan değil, aynı zaman değişimin yol ve yöntemlerini somut olarak ortaya 
koyan, değişimin yönünü ve hızını etkileyen bir işleve sahip olmalıdır. Sosyal 
bilimler, özellikle sosyoloji, antropoloji, kalkınma projelerinin formülasyonun-
da, katılımcı tekniklerle yapılan alan araştırmalarında, hedef grupların amaçla-
ra göre eğitiminde, örgütlemesinde, farklı ilgi ve çıkar grupları arasında ortak 
zemin arayışında, ihtilafların hallinde toplumsal potansiyelin harekete geçiril-
mesinde, proje bazında sorun çözmeye yönelik yeni modeller üretilmesinde 
araştırıcı, planlayıcı, uygulayıcı, yönetici ve yayımcı sıfatıyla farkı disiplinlerden 
gelen kişilerce oluşturulmuş bir ekipte aktif bir rol üstlenmelidir.

Sosyal yapılara yansıyan bölgesel ve yöresel özellikler, merkezi yönetim ve 
planlamada ihmal edilen toplumsal kesimler, yoksullar, küçük üreticiler ve çift-
çiler ve bilhassa kırsal alandaki kadın, kentsel alanda marjinal kesim, sosyal 
bilimcilerin öncelikli ilgi alanını oluşturmalıdır. Özetle, sosyal bilimci, tıpkı doğa 
bilimleri mensupları gibi ülke genelinde, bölge ve yöre özelinde doğal ve insa-
ni kaynaklarının geliştirilmesine aynı önemde katkı sağlayabilir.

Sosyal Bilim Programları

Ancak bunun için, sosyal bilimlerin akademik programlarına, sengin bir teorik 
temel üzerinde ülke, bölge ve yöre düzeylerinde araştırmalara, tarım, sana-
yi ve hizmet sektörlerinin sorunlarının ilgi duyan, araştıran, çözüm üreten ve 
uygulayan elemanları yetiştirecek bir amaç ve nitelik kazandırmak gerekmek-
tedir. Çünkü bilim son tahlilde insan içindir ve hiçbir bilim işlevsiz değildir. 
Üniversiteler, kampus sınırları ötesinde, somut toplumun somut koşullarıyla 
yakından ilgilenmek, farklı toplumsal tabakalarla doğrudan temas kurmak, du-
rum tespitinde ve sorun çözümünde bilim, tarih ve kültür değerlerine dayalı, 
çağdaş davranış örnekleri ortaya koymakla yükümlüdürler. Sosyal bilimler bu 
gereği yerine getirdiği oranda toplumdaki meşruiyet temeline güçlendirecek, 
saygınlığını arttıracak ve ayrıca sosyal bilimcilerin özgüven duygularını arttıra-
caktır.

Sosyal Bilimler Açısından Doğu Anadolu

Kalkınma bağlamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya sosyal bilimlerin 
yöntem ve teknikleri penceresinden bakıldığında iki alanda boşluk olduğunu 
görüyoruz:katılım ve örgütlenme. Bölge genelinde farklı sosyal katman ve ka-
tegorilerin (kaynak tabanı güçlü geleneksel sosyal tabakalar, topraksız ve az 
topraklı kesimler, kadınlar, yerel dinsel otoriteler, diplomalı işsiz gençler v.s.) 
kendilerini doğrudan ilgilendiren kararlara ve uygulamalara aktif katılımları 
sağlanmadıkça ve bu alanda gereken yasal ve toplumsal düzenlemeler yapıl-
madıkça, bölgenin kalkınmasına yönelik, ilgi ve amaçları farklı her özel bakış 
kaçınılmaz olarak tek yönlülük riskini taşıyacak; tek başına hiçbir kişi, kurum 
ve kuruluş, kendi penceresinden bakarak bölge gerçeğini bir bütün olarak 
kavrayamayacaktır.
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Öneri

Bölge insanındaki yaratıcı potansiyeli açığa çıkarabilmek için tüm kalkınma et-
kinliklerini, yabancılaşmayı ortadan kaldıran, benimseme ve sahiplenmeyi ön 
plana çıkaran kendine gücüne dayanma ve katılımcı demokrasi ekseni etrafında 
yoğunlaştırmak gerekmektedir. Bu iki temel öğe kalıcı/sürdürülebilir kalkınma-
nın belirleyici ölçütüdür. Sosyal bilimcilerden beklenen, bölge koşullarında bu-
nun nasıl gerçekleşebileceğine ilişkin pratik, işlevsel ve alanda sınanmış geçerli 
yöntemleri üretmeleri ya da üretilenleri irdeleyerek geliştirmeleridir.

Sosyal Bilimler Kavşağında Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Van Valiliği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Mayıs 1997
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Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Süreçlerinde 
Sivil Toplum Örgütlerinin Konumu ve Rolleri

Doç.Dr. Ahmet Saltık

Giriş

Bu panelde tartışacağımız konu “Erozyon ve çölleşmenin sosyo-ekonomik bo-
yutları ve çözüm önerilerinde sivil toplum örgütlerinin yeri”dir. Bilindiği gibi eroz-
yon ve çölleşme, hem yaşanmış bir sürecin sonucu, hem de doğal ve insan 
kaynak larının gelecekteki gelişimini temelden etkileyen bir nedendir. Sorun, 
doğrudan do ğal kaynakların sürdürülebilir kullanımıyla ve buna bağlı olarak da 
kırsal kalkınmay la ilgilidir. “Sürdürülebilir kalkınma” 1987 Brundtland Raporu 
ve 1992 Rio Yeryüzü Zirvesinden bu yana çevre politikalarıyla bağlantılı tartış-
malarda çok sık kullanıl maktadır. Ancak, söz konusu kavramın pratik yaşamda 
nasıl gerçekleştirileceği he nüz tam anlamıyla açıklığa kavuşmuş değildir. Buna 
karşın, bugün en azından, be lirli mekanlarda doğal kaynakları kullanan halk, 
devlet ve sivil toplum örgütleri (NGO’lar) arasında kurulacak yakın işbirliğinin, 
bu alandaki stratejinin temel öğesi olarak kabul edildiği söylenebilir. Böyle bir 
işbirliği sürecinde, “sivil toplum örgütleri” (STK) ya da “gönüllü kuruluşların, 
doğrudan katılım, alternatif modeller geliştirme kitleleri bilinçlendirme, kamu 
politikalarını geniş halk kitleleri lehine etkileme gibi alanlarda etkin roller üstle-
nebilecekleri anlaşılmıştır.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı zaman, mekan, ekonomik, sosyo-
 kültürel, politik ve teknik olmak üzere oldukça karmaşık ve çok boyutlu bir so-
rundur. Erozyon ve çölleşme sorunu, bu tebliğde, teorik açıdan ve belirli bir kav-
ramsal çer çeve içerisinde sosyo-kültürel boyutuyla ele alınmaya çalışılacaktır.

Doğal Kaynak Kullanımında Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların üretimsel, kültürel ve fiziksel işlevlerinin in-
sanlar tarafından algılanma ve kullanılma tarzıyla doğrudan ilgilidir. Bu yüzden 
sürdürülebilirlik, belirli bir ülke, bölge ve yörenin somut toplumsal ve ekono-
mik etki lerine açıktır. Örneğin, kırsal alanda halkın ekonomik ve toplumsal an-
lamda yoksul luğu, başta toprak ve bitki örtüsü olmak üzere doğal kaynakların 
üretimle ilgili işlev lerinin aşırı kullanımını ön plana çıkarmakta, bu döngüde 
kültürel ve fiziksel işlevle re atfedilen önem ikincil planda kalmaktadır. Dola-
yısıyla “sürdürülebilirlik”, pratik ya şamda salt kendi başına mutlak bir anlam 
taşımamakta; ekolojik olmaktan ziyade sosyo-politik bir değerlendirme bağla-
mında tanımlanmaktadır. Pratikte “sürdürüle bilirlik” bazı belirsizlikler içermek-
te ve sonuçta “sürdürülebilirliğin derecelerinden” söz etmenin daha doğru 
olacağı anlaşılmaktadır.

Doğal kaynaklar ne zaman ve hangi koşullarda sürdürülebilir bir biçimde kul-
lanılabilir? Belirli bir ekosistemdeki kullanım biçimleri, doğal kaynaklara ilişkin 
içsel ve dışsal bakış açılarınca makul bulunuyorsa, kaynak kullanımının sürdü-
rülebilir ol duğu söylenebilir. Buradaki “makul” sözcüğü, kaynak kullanımının 
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üretimsel, fiziksel ve kültürel işlevleri ilgili nüfusun (doğrudan yararlananların) 
uzun dönemdeki gerek sinimlerini karşılayacak tarzda taraflar (siyasal otori-
te-halk-bilim ve gönüllü kuruluş ların) arasında varılan anlaşma anlamına gel-
mektedir. Bu da ancak, eşit koşullarda geniş katılımlı tartışmalarla sağlanabilir. 
Doğal kaynakların kullanım biçimleriyle il gili bu süreçlerde taraflarca üzerinde 
özellikle durulması gereken konular şunlardır:

1. Doğal kaynakların temel işlevlerinin ortaklaşa tanımlanması,
2. Bütün tarafların konuyla ilgili görüş ve önerilerinin belirlenmesi,
3. Çözüm seçenekleri ve olası sonuçlarının ortaklaşa irdelenmesi.

Erozyon ve çölleşme, böyle bir kavramsal çerçevede doğal kaynakların sür-
dürülebilir bir biçimde kullanılamadığının somut göstergeleri olarak görülmesi 
gere kir. Bu durumda sürdürülebilirlik, herşeyden önce, katılımcılık ilkesinin pratik 
ya şamda ne ölçüde uygulanacağı sorusuyla doğrudan ilgilidir. Bu da her şeyden 
ön ce siyasal bir sorundur.

Siyasal İlke Olarak Katılım

Erozyon ve çölleşmenin önlenmesinde ön koşul bu sorundan etkilenen tüm 
tarafların, sürdürülebilirliğin ne anlama geldiğinin belirlendiği ve çözüm önerile-
rinin geliştirildiği süreçlere mutlaka katılmalarının gerektiğidir. Katılımın, bu bağ-
lamda bir siyasal ilke niteliği taşıdığı unutulmamalı; bu süreçte sorunların tanımı 
ve çözümün de özel/ya da grupsal çıkarlar, toplumsal güç, istek ve iradenin etkin 
bir rol oynadı ğı, bunun bilimsel-akademik ölçütlerle haklılaştırılmasnın her za-
man mümkün ol madığı bilinmelidir.

Örneğin, sorunun salt ekolojik bakış açısı ve kaygılarıyla irdelenmesi de müm-
kündür. Bu durumda, katılımın herhangi bir rol oynamadığı hallerde sürdürüle-
bilir kaynak kullanımı biçimlerinde bazı olumlu değişmeler (örneğin günümüz-
de “yayla yasağı”nın yaşandığı bölgelerimizde gözlendiği gibi) sağlanabilir. 
Ancak, so runun insani boyutunu ihmal eden bu yaklaşım eksiktir ve doğal 
kaynakların insani bakış açısıyla değerlendirildiği gerçeğini göz ardı etmek-
tir. Sorunu salt yasalar, hu kuki kurallar ve yasaklarla çözmek, belki ekolojik 
açıdan olumlu sonuçlar elde edil mesini sağlayabilir, fakat bu yaklaşımla sos-
yolojik açıdan; göç, istihdam ve toplum sal çözülme gibi istenmeyen olumsuz 
sonuçların doğması engellenemez.

Siyasal bir ilke olarak katılım, doğal kaynaklarla ilgili farklı ilgi alanı ve sosyal 
statüdeki kişi, grup ve örgütlerin amaç, bilgi ve deneyimlerinin tanınmasına ve 
orta ya sürülen farklı seçeneklerin ortaklaşa değerlendirilmesine dayanır. Aktif 
demokra tik katılım, hem doğal kaynakları doğrudan kullanan yöresel halkın 
(iç katılım) hem de kaynakların korunması ve geliştirilmesi konusunda görevli/
ilgili araştırmacı, res mi kamu görevlileri, sivil toplum ve/veya “gönüllü kalkın-
ma örgütleri”’nin (dış katılım) ortaklaşa davranmasıyla mümkündür.

Yöre Halkının Katılımı: “İç Katılım”

Çeşitli ülkelerde doğal kaynaklarla ilgili saha uygulamaları, “iç katılım”ın mut-
laka “dış katılım”’la tamamlanması gerektiğini ortaya koymaktadır, iç ve dış ka-
tılım, kaynaklara ilişkin mümkün olan en geniş bakış açısının oluşturulabilmesi 
bakımın dan gerekli koşuldur.”

İç katılım önemlidir, çünkü, kaynakları yerel düzeyde kullanan topluluklar kendi 
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ekosistemleri söz konusu olduğundan gerçek birer uzmandır. Kalkınma dene-
yimleri, yerel nüfusun katılımı olmaksızın alınan karar ve yapılan uygulamaların 
beklenmeyen ve istenmeyen sonuçlar yaratmanın ötesinde uzun dönemde 
sürdü rülebilir bir nitelik kazanamayacağını göstermiştir. Ülkemizdeki “havza 
rehabilitas yon”, “mer’a ıslahı”, “ağaçlandırma”, “baraj göl aynası altında kalan 
köylerin yeniden iskanı” gibi projelerin değerlendirme sonuçları da bu yargıyı 
desteklemektedir.

Dış teknolojik müdahaleler ancak ilgili yörelerdeki kaynak kullanıcıları (örne-
ğin, orman köylüleri, tarım ve hayvancılıkla geçinen çiftçiler vs.) bu müdaha-
leleri kendi geçim stratejileriyle uyumlu gördüklerinde ve aynı müdahaleler 
yörenin top lumsal, tarımsal ve ekonomik dokusuna içselleştirildiğinde kalıcılık 
kazanabilmekte dir. Bu yüzden farklı seçeneklerin ve yeniliğe dönük potansi-
yellerin, kaynakları biz zat kullanan insanlarla birlikte oluşturulması ve geliştiril-
mesi gerekli olmaktadır.

Uzman Kişi ve Kuruluşların Katılımları : “Dış Katılım”

Doğal kaynakları doğrudan kullanan halk, genellikle bilgi, bilinç ve yaşam dü-
zeyine bağlı olarak gerek mekan gerekse zaman açısından daha sınırlı bir 
görüş ve planlama stratejisi uygulamakta ve çoğu kez güncel geçim sorunla-
rını çözmek kay gısıyla, uzun vadeli bir vizyondan uzak davranmaktadır. Buna 
karşılık bilim (özellik le ekolojistler), araştırma ve kalkınma alanındaki uzman-
lar, doğal kaynak sorunları nı, etkileri yerel, bölgesel ve ülkesel düzeyi aşan 
daha geniş bir çerçevede ve uzun dönemdeki olası değişmeler açısından ele 
almaktadırlar.

İç ve dış katılımcıların, kaynak kullanım biçimleriyle ilgili öne sürülen görüş ve 
önerileri arasında çoğu zaman uyumsuzluklar görülmektedir. Buna rağmen, bu 
iki grup arasında işbirliği; bakış açılarını zenginleştirme, yerel bilginin evrensel 
bilgi ile bağdaştırılması ve makul bir noktanın ortaklaşa bulunmasında sorunun 
doğası ge reği kaçınılmazdır.

“Bilim”e ve kuralcılığa dayalı dış müdahaleye öncelik tanıyan ve genellikle 
“gelişmekte olan ülke” bürokrat ve teknokratları tarafından fazlaca benimse-
nen gö rüşler, özünde, Batı kaynaklı ve pozitivist nitelik taşıyan görüşlerdir. Do-
ğal kay naklarla ilgili sorunların çok daha ciddi boyutlarda yaşandığı “Güney 
Ülkeleri”’nde bu durum iç ve dış katılımcılar arasındaki iletişimde önemli bir 
sosyal psikolojik engel dir. Bu engelin aşılmasında “sivil toplum örgütleri”ne: 
toplumsal piramidin tabanın da yer alan ihmal edilmiş hedef gruplarla çalışan 
“hükümet dışı gönüllü kuruluslar”’a önemli görevler düşmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınmada STK’Iarın Rolü

Genel sınıflamada dış bakış açısının temsilcileri konumunda yer alan STK ni-
teliğindeki kalkınma kuruluşlarına (örneğin, ülkemizden Türkiye Kalkınma Vakfı 
(TKV), TEMA Vakfı, Çevre Sorunları Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Demeği, Kır-
sal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği vb. kuruluşları) katılım-
cı süreçler de önemli görevler düşmektedir. Kalkınma ve çevre kuruluşlarının 
saha deneyimle ri, gerek know-how sağlamada gerekse iklim değişimi, biyolo-
jik çeşitliliğin önemi, erozyon ve çölleşme gibi hem global hem somut/spesifik 
konulara yaklaşımda bu kuruluşlara özel bir statü kazandırmaktadır. Genel ola-
rak STK’lar, açıkça tanımlan mış bir amaç etrafında gönüllülük esasına daya-
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nan, temel amacı üyelerine maddi çıkar sağlamak olmayan, esnek bir örgütsel 
yapılanmaya sahip, karar alma ve uy gulama süreçlerinde katılımcı davranan, 
araştırıcı, çağdaş yasal kuruluşlardır. Bu nitelikleriyle STK’lar, doğal kaynakla-
rın sürdürülebilir kullanımı konusunda yöresel halk ile siyasal-bürokratik ve bi-
lim kurumları arasında bir köprü işlevi görebilir. Ayrı ca, göreceli bir tarafsızlığa 
sahip STK’ların dış bakış açıları yöresel bakış açılarını tamamlayabilir; sorunun 
farklı tarafları arasındaki ilişkilerden çıkan sonuçların de ğerlendirilmesinde 
başvurulan ölçütleri zenginleştirebilir.

Geniş katılımlı tartışmaların desteklenmesi, güçlendirilmesi ve giderek kurum-
laştırılması, önceden de vurgulandığı gibi, doğal kaynakların sürdürülebilir kul-
lanım stratejileri açısından belirleyici önem taşımaktadır.

Bu geniş kapsamlı tartışmalarda, sadece doğal kaynakların değişik işlevleri nin 
tanımıyla ve halkın bu konudaki istek, düşünce ve gereksinimlerini saptamakla 
yetinmemek, değişik potansiyel kullanım biçimleri ve sorun çözmeye yönelik 
somut projeler geliştirmek gerekmektedir. Bu süreçlerde, STK’ların özel gö-
revleri, kuşku suz ekolojik ve siyasal koşullara bağlı olarak, bölge ve yörelere 
göre farklılık göste rebilir. Ancak, dünyadaki uygulamalar STK’ların, toplumda 
acık tartışmaları özendir me ve yaygınlaştırma anlamında destekleyici rolleri-
nin, ortak bir özellik olarak de mokratik çözüm yollarının bulunmasında çok 
önemli bir katkı sağladığı doğrultusun dadır.

STK’lar ayrıca, değişik ilgi ve çıkar grupları arasında uygun biçimlerde aracı lık 
ve savunma görevlerini yerine getirebilirler. Bunun paralelinde sürdürülebilir 
kal kınma konuları etrafında toplum ve bölgesel düzeyde duyarlılık yaratma ve 
siyasal karar organlarını etkileme ve nihayet demokratik baskı grupları oluştur-
ma alanında aktif roller oynayabilir.

Özellikle belirli bir kurumlaşma düzeyine ulaşmış, güçlü bir saha örgütlenme-
sine sahip, proje uygulamada alan deneyimi ve birikimi olan STK’lar, resmi 
kamu kuruluşları-yerel topluluk ve diğer gönüllü kuruluşlarla ortaklaşa proje-
ler geliştirebi lir ve bu projelerin uygulamalarında işbirliği yapabilirler. Ancak 
STK’ların bu alanda ki görevleri, hükümet kuruluşlarının ve yöresel toplulukla-
rın temel işlevlerini tama men üstlenme yerine, bu kuruluşları harekete geçirme 
ve sorumlulukları belirli bir dönem sonunda sahibine devrederek geri çekilme 
ile sınırlı olmalıdır.

Kırsal kalkınma alanında deneyimli STK’ların, doğal ve insani kaynakların ge-
liştirilmesine önem veren bağımsız uygulamaları, herşeyden önce araştırma, 
dene me ve model geliştirmeyi hedeflemek durumundadır. Örneğin, TKV’nin, 
Erzurum-Uzundere ve Sinop-Durağan’da Birleşmiş Milletler Teşkilatı, FAO ve 
T.C. Orman Ba kanlığı ile ortaklaşa yürütmekte olduğu “Sosyal Ormancılık Pro-
jeleri” bu konuda Türkiye’deki ilk örnek olma özelliğine sahiptir.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, ancak kadınlar ilgili projelerin ta-
sarımına ve uygulanmasına katıldıkları takdirde gerçekleştirilebilir. Erozyon ve 
çöl leşme sürecinin en fazla yaşandığı Türkiye kırsal yörelerinde, doğal kay-
nakları; suyu ve yakacak olarak ormanı, odunsu bitkileri en çok kullanan, ge-
nellikle, erkekleri mevsimlik iş için köy dışına göç etmiş kadınlardır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlar doğal kaynakların kullanılmasın da, 
kullanılan kaynaklara özen gösterilmesinde ve kaynakların yönetiminde yaşam-
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sal önemde rol oynamaktadırlar. Buna karşın, kadınların yetenek ve bilgileri kü-
çümsenmektedir. Kadınları doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi süreç-
lerine ak tif olarak katmada gönüllü kuruluşlar, TKV örneğinde görüldüğü gibi, 
önemli roller üstlenebilirler. Bu alanda hane’yi, gerekli durumlarda köy’ü temel 
birim alan ve sa dece kadınlara yönelik projeler geliştirip uygulayabilirler.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, başta toprak olmak üzere kaynak-
lara erişimin uzun dönemde sağlanmasını ve güvence altına alınmasını gerek-
tirir. Ayrıca, doğal kaynakları kullanan ve bu kaynaklara özen gösteren insanlar 
emekle rinin karşılığını alma beklentisi içinde geleceğe umutla bakabilmelidir. 
Kaynaklara erişim güvenci yanında bu kaynakları kullananların güçlendirilme-
sini hedef alan kredi, tarımsal yayım hizmetleri, uygun girdilerin kolayca te-
mini, fiyat ve vergi politikaları, doğal çevreyi koruyucu çalışmaların girdilerine 
sübvansiyon, vb. konularda özendirici önlemler almak, doğal kaynakların sür-
dürülebilirliği için bir ulusal politika olmalıdır.

STK’lar Arasında İşbirliği

Kalkınma ve doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi alanında faaliyet 
gösteren hükümet dışı STK’ların Türkiye’deki oluşumları henüz çok yenidir. 
1969 yı lında kurulan TKV’nin dışındaki STK’ların saha örgütlenmesi ve arala-
rındaki koordi nasyon genellikle zayıf olup henüz kurumlaşma sürecini yaşa-
maktadırlar. Ülkemiz de halen mevcut ve yeni kurulacak olan bu tip örgütlerin 
desteklenmesi ve güçlen dirilmesi önümüzdeki gündemin başlıca konusudur. 
Bu konuda yapılması gereken işlerle ilk akla gelen öneriler şunlardır:

1. Yeni örgütlerin kurulması teşvik edilmeli, mevcut olanlar arasında politika ve 
proje üretme amacı etrafında işbirliği ve eşgüdüm sağlanmalıdır.

2. Dernek ve vakıf türündeki her STK kendi örgütsel kapasitesini geliştirmeli, 
kurumlaşma ve kalıcılığa azami özeni göstermelidir.

3. Her kuruluş hedef kitle ve gruplarını açıkça tanımlamalı, kurumsal ideoloji ve 
politikalarını net bir biçimde kamuoyunda tartışmaya açmalıdır.

4. Katılım ve demokratikleşmeyi konu alan ortak programlar ile kırsal alanda 
yaşayan halkın katılımını esas alan projeler geliştirilmeli, uygulanmalı, faaliyet-
ler or taklaşa değerlendirilmeli ve sonuç kamuoyuna duyurulmalıdır.

5. Devlet ve kamu olanaklarından mali ve moral destek almak amacıyla her 
türlü girişimde bulunulmalı, bu girişimlerin, kamu önünde tartışılması suretiyle 
toplumsal meşruiyet zemini güçlendirilmelidir.

6. Çoğunlukla dış kaynaklı (Dünya Bankası, UNDP, FAO vb. Birleşmiş Millet ler 
Kuruluşları) olup kamu bürokratik kuruluşlarınca yürütülen doğal kaynaklarla il-
gili program ve projelerde STK’ların da görev almaları için gerekli ortak girişim-
lerde bulunulmalıdır.

Sonsöz

Erozyon ve çölleşmeye karşı mücadeleden, toprağı işleyen ve mer’a alanla rını 
kullanan yöresel halkın aktif katılımı sağlanmadan olumlu sonuç almak müm-
kün değildir. Geçmişteki uygulamalar katılımcılığın bürokratik/merkeziyetçi bir 
yaklaşım la sağlanamayacağını kanıtlamıştır. Erozyon ve çölleşme ile ilgili plan, 
program ve projelerin tasarımına, uygulanmasına, etkilerinin izlenmesi ve de-
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ğerlendirilmesi sü reçlerine yöresel halkın katılımında STK’lar etkin roller üst-
lenebilir ve önemli katkı lar sağlayabilir. Çünkü bu tip kuruluşlarda gönüllülük 
esasına dayalı profesyonellik, örgütsel amaç, bürokratik olmayan esnek ve 
şeffaf yapı, karar ve uygulamalarda katılımcı-demokratik davranış temel belir-
leyici niteliklerdir.

STK’lar, resmi kamu kurumları ile halk arasında bir köprü konumundadır. Te-
mel rolleri ise toplum ve topluluklarda katılımcı-demokratik süreçleri hızlandır-
mak, araştırma, deneme ve küçük ölçekli proje uygulamaları yoluyla modeller 
geliştirmek, bu modelleri savunmak ve uygulanmasını yaygınlaştırmaktır.

Erozyon ve çölleşme salt ekolojik açıdan irdelenip çözülecek bir sorun değil-
dir. Bu yüzden sorunun “insani boyutunu da içeren bütüncül bir yaklaşımla ele 
alın ması zorunludur. Hükümete doğrudan bağlı olmayan sivil toplum örgütleri-
ne bu alanda önemli görevler düşmektedir.

Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası
Ocak, 1997
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Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi: 
Kavramsal Bir Yaklaşım

Doç. Dr. Ahmet Saltık

A. Giriş

Bu tebliğde, kırsal kalkınma bağlamında doğal kaynakların sürdürülebilir kul-
lanımına ilişkin, Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) tarafından alan uygulamalarında 
benimsenen kavramsal yaklaşım özetlenmektedir. Bu yaklaşım, doğal kay-
nakların yönetimi alanında TKV’nin özellikle son 10 yıllık dönemde yoğunluk 
kazanan proje uygulamalarından edindiği dersler ile projelerde işbirliği yaptığı 
kuruluşların1 deneyimleri dikkate alınarak geliştirilmiştir2. Burada özetlenmeye 
çalışılacak olan bu “kavramsal yaklaşım”’ın amacı, konuyla ilgili tartışmaları 
özendirmek, temellendirmek ve sorunlara daha sistematik bir bakış açısı sağ-
lamayı denemektir.

Konu, i) Sürdürülebilir Kalkınmada Ekolojik ve İnsani Boyut, ii) Alan Uygula-
malarında Katılımcılık İlkesi, iii) Doğal Kaynak Kullanımında Diğer Temel Öğe-
ler olmak üzere üç ana başlık altında ele alınmaktadır.

B. Sürdürülebilir Kalkınmada Ekolojik ve İnsani Boyut

Kalkınmada “sürdürülebilirliğin”, genel olarak ekonomik, toplumsal ve ekolojik 
olmak üzere birbiriyle ilişkili üç boyuta sahip olduğu kabul edilmektedir. Eko-
lojik sürdürülebilirlik ile kalkınma arasındaki ilişki yaşamsal önemdedir. Dünya 
coğrafyasının güneyinde yoğunlaşan yoksul ülkelerde insanların çoğu kırsal 
alanda yaşamakta ve yaşamlarım çoğunlukla, başta toprak olmak üzere doğal 
kaynaklardan sağlamaktadırlar. Bu nedenle de doğaya bağımlı durumdadırlar. 
Türkiye’nin de içinde yer aldığı bu coğrafyada, erozyon, meraların verimsiz-
leşmesi ve su kaynaklarının azalması gibi ekolojik sorunlar kısa sürede, bu 
kaynaklan kullanan insanlar için ölüm-kalım sorununa dönüşmektedir.

Bunun yanında, ekolojik sorunlar, artık giderek insanlığın yeryüzündeki yaşa-
mını doğrudan tehdit edecek boyutlar kazanmaktadır. Sera etkisi, ozon taba-
kasının incelmesi, gerek tropikal gerekse ılıman kuşaklardaki ormansızlaşma, 
bitki ve hayvan türlerinin yok olması, bu alanda ilk akla gelen örnekleri oluştur-
maktadır. Bu, ciddî bir sorundur. Ne var ki, çoğu zaman ekonomik sorunların 
yoğunlaştığı günümüzde ekolojik konular göz ardı edilmekte, doğrudan insanî 
boyutla ilgili ekonomik ve toplumsal duyarlılıklar ekolojik duyarlılıkların önüne 
geçmektedir.

Gerçekte, sürdürülebilir kalkınmada ekolojik ve insanî boyutu birbirinden ayır-
mak, metodolojik açıdan gerçekçi değildir. Doğal kaynakların sürdürülebilir 
kullanımı denildiğinde, anlatılmak istenen iki ölçüte göre yapılmış tanımlama-

1 Direction du Developpement et de la Cooperation Suisse (DDC), FAO ve T.C. Orman Bakanlığı. 
2 Bu konuda Bkz. Sustainable Use of Natural Resources, Group for Development and Environment, Insti-
tute of Geography, University of Bern,1995
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lardır. Bunlardan birincisi, “yenilenebilir kaynakların kullanımı, bu kaynakların 
kendilerini yeniden üretme hızını aşacak biçimde olmaması”, ikincisi ise, “ye-
nilenmesi mümkün olmayan kaynakların kullanımı, eğer varsa, bu kaynakla-
rın yerini tutacak yenilenebilir kaynakların yaratılabilme hızını aşacak biçimde 
olmaması”3dır.

Bu tür ölçütlere göre yapılan tanımların ortak yanı, bunların uygulamaya, pra-
tiğe aktarılmasının mümkün olmayışıdır. Bu, ölçütlerin yanlış ya da kullanışsız 
oldukları anlamına gelmez, ancak bu ölçütlerin çok genel, çok soyut ve çok 
basit oldukları söylenebilir. Ayrıca, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı 
ile ilgili soruların yanıtları çoğu zaman eksiktir. Örneğin “doğal kaynaklar”dan 
neyin anlaşılması gerektiği, sürdürülebilirli ğin belirli bir mekânda (bölge, yöre, 
havza ve köy bazında) nasıl gerçekleştirilebileceği ve nihayet “sürdürülebilir-
lik”4 kavramının tam olarak ne anlama geldiği, bu alandaki çalışmalarda genel-
likle ihmal edilmektedir.

Kalkınma bağlamında, doğal kaynakların insanlar tarafından kullanımı merkezî 
bir önem taşımaktadır. Çünkü, insanlar ekolojik değişmenin başlıca nedenidir. 
Bu yüzden “doğal, kaynaklarla neyin anlatılmak istendiğine öncelikle açıklık 
getirmek gerekmektedir. Kalkınma açısından ele alındığında “doğal kaynak-
lar”, bir bütün olarak doğanın kendisinden farklı olarak, bir ekosistemin insan-
lar tarafından kullanılan bölümünü oluşturur. Bu bakımdan, doğal kaynaklan, 
doğanın bizzat kendisiyle değil, insan bakışıyla tanımlamak ve yenilenebilir 
kaynaklar üzerinde odaklaşmak gerekir. Böylece, kavram olarak sürdürüle-
bilirlik, salt kendi başına, mutlak bir anlam taşımayacağından, ancak sosyal 
ve politik bir değerlendirme bağlamında tanımlanmalıdır. Bu durumda, soyut 
bir “sürdürülebilirlik”ten çok sürdürülebilirlik derecelerinden söz etmenin daha 
anlamlı ve gerçekçi olacağı anlaşılmaktadır.

Kaynak kullanımının sürdürülebilir nitelikte olduğu ne zaman söylene-
bilir?

Belirli bir ekosistemdeki kullanım biçimleri, doğal kaynaklara ilişkin içsel ve 
dışsal bakış açıları ışığında makul bulunuyorsa, kaynak kullanımının sürdü-
rülebilir olduğu söylenebilir. Buradaki “makul” sözcüğü, kaynak kullanımının, 
ekonomik, (üretim), fizikî ve kültürel işlevleri, kullanıcıların uzun dönemdeki 
gereksinimlerini karşılayacak biçimde yapıldığı konusunda tüm tarafların an-
laşmaları anlamına gelmektedir5.

C. Alan Uygulamalarında Temel İlke: Katılımcılık

Katılımcılık (participation), sorunların çözümüne yönelik olarak yapılan mevcut 
durumun analizi, kalkınma etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlen-
dirilmesinde hedef grupların yol gösterici hatta belirleyici olduğu, yerel nüfus ile 
kalkınma görevlileri/uzmanları arasındaki iletişim sürecidir. Bu süreçte kalkınma 
girişimleri, kaynaklar ve kararlar üzerinde farklı çıkar gruplarının denetim ve et-
3 Sustainable Use of Natural Resources, S.4
4 Kavramın buradaki kullanımı Brundtland Raporunda tanımlanan anlamdadır. (Dünya Çevre ve Kalkınma 
Komisyonu, Ortak Geleceğimi, TÇV Yayını 1991, s.3):Sürdürülebilir kalkınma, günümüzün gereksinimlerini, 
gelecekteki kuşakların kendi gereksinimlerini karşılayabilmelerini tehlikeye düşürmeden karşılayan kalkınmadır”. 
Bunun dışında, aynı kavram projelerden sağlanan etkilerin kalıcılığı anlamında da kullanılmaktadır.
5 Sustainable Use of Natural Resources s.9.
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kide bulunması bakımından sorumlulukların paylaşılması ve ortak davranış be-
lirleyicidir6. Katılımcılık ve katılımcı davranış, aynı zamanda demokrasiyi tabana 
yaymanın vazge çilmez ilkesidir.

Katılım olmadan, doğal kaynaklarda sürdürülebilirlik mümkün değildir.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, hem iç (doğrudan kulla nıcılar) hem 
de dış (bilim insanları, uzmanlar, kamu, gönüllü kuruluşlar) bakış açılarını içe-
ren bir süreç bağlamında tanımlanmak durumundadır. Katılımcılık bu çerçeve-
de bir siyasal ilke niteliğindedir. Ancak bu süreçte unutulmaması gereken, ka-
tılımın bilimsel ölçütlerle haklılaştırılmasının her zaman ve mekânda mümkün 
olmadığıdır. Çünkü, doğal kaynaklara ilişkin sorunların çözümünde bilim, tek 
başına yeterli olamaz.

Doğal kaynakların ne zaman ve hangi durumlarda sürdürülebilir bir biçim ve 
içerikte kullanıldığının belirlenmesi, eşit konumlarda yer alan tarafların belirle-
me ve karar alma süreçlerine aktif olarak katılmalarını ve açıkça tartışmalarım 
gerektirir. Kalkınma gönüllü kuruluşlarının (NGO’ların) bu süreçlerde destekle-
yici, aracı ve savunucu rolleri son derece önemlidir.

Siyasal bir ilke olarak iç katılım, yerel nüfusun ve yerel toplumsal katmanların 
hedef, ilgi, bilgi ve deneyimlerinin yakından tanınmasının yanı sıra, önlerinde-
ki seçeneklerin değerlendirilmesine de olanak sağlar. Ancak iç katılıma (kay-
naklan yerel düzeyde kullananlara) yönelik düzenlemeler, dış katılımla (ilgili 
uzmanlar, kurum ye kuruluşlar) tamamlanmalıdır. Yerel topluluklar, doğal kay-
naklara bakışta güncel ve dar bir açı kullanabilir ve kaynak kullanım biçimle-
rinin belirli bir yerelliğin sınırlarını aşan etkilerini fark edemeyebilir. Belirli köy 
grupları, hatta birbirine komşu bölgeler arasında kaynakların kullanımından 
ileri gelen ihtilâflar olabilir. Bu konuda, Anadolu yaşamından sayısız örnekler 
verilebilir. Böyle durumlarda, ulusal ve bölgesel ölçeklerde karar verici konum-
da olanlar, bilim ve araştırma kurumları ile kalkınma kuruluşlarının görüş ve 
önerilerine başvurmak durumundadır. Bu kurum ve kuruluşlar, dış katılımcılar 
olarak, anlaşmaz lıkların çözümünde kaynak kullanımına ilişkin genel bilgi ve 
deneyimleri sunmaya hazır olmalıdır. Dolayısıyla, iç katılım tek başına belirleyi-
ci olmamalı, dış katılımla bütünleşik bir süreç geliştirilmelidir.

Bu anlamda katılım, doğal kaynaklara ilişkin mümkün olan en geniş bakış açısı-
nın oluşturulması ve buna göre karar alınması için gerekli ön koşuldur. Özellikle, 
Türkiye gibi, devlet kamu kuruluşlarının ormanlar, hazineye ait tarım arazileri ve 
köy ortak kullanımındaki meralar üzerinde yasal ve geleneksel denetimlerinin 
yoğunlukla uygulandığı ülkelerde, bürokratik ve siyasal yapılar katılımcılığın 
yaygınlaşmasında önemli darboğazlar oluşturmaktadır; Ülkemizde ve dünyanın 
birçok ülkesinde büyük yatırım ve kaynak harcanmasına rağmen başarısızlıkla 
sonuçlanan kalkınma programlan vardır.

İç katılım ilkesine bugün tanınan önemin arkasında, bir ölçüde, geçmişteki 
kalkınma deneyimlerinin, uygulanan yaklaşımların yanlış lığından kaynaklanan 
başarısız sonuçlar yer almaktadır. Geçmişteki uygulamalar açıkça göstermiştir 
ki, yerel halkın katılımı olmaksızın yapılan uygulamalar, beklenmeyen ve isten-
meyen sonuçlar yaratmanın ötesinde, uzun vadede sürdürülebilir bir nitelik 
de taşımayacaktır. Dış teknolojik müdahaleler, ancak, yerel kaynak kullanıcı-

6 The World Bank Participation Source Book, February, 1996, p.3 -4
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ları bunları kendi yaşam1 ve geçim statüleriyle uyumlu gördüklerinde ve aynı 
müdahaleler ilgili yörelerdeki mevcut toplumsal, tarımsal ve ekonomik dokuya 
içselleştirildiklerinde kalıcılık kazanabilmektedir. Dolayısıyla, sürdürülebilir kal-
kınmaya yönelik herhangi bir strateji, yerel kaynakları kullananlarla (orman ve 
ova köylüleri, çiftçiler, hayvancılıkla uğraşan sürü sahipleri, kadınlar vs.) işbirli-
ği içinde, müdahale aracı olarak (plan, program ve projeler) farklı seçenekleri 
ve yöresel gereksinimleri göz önüne alma durumundadır.

D. Kaynak Kullanımında Diğer Temel Öğeler

1. Kadınlar

Özellikle kırsal kalkınma açısından kaynakların sürdürülebilir kulla nımında, 
kaynak kullanıcı olarak kadınlar, son derece önemli bir konuma sahiptir. Sür-
dürülebilir kalkınma projelerinin başarısı, kadınların projelerin tasarımı, uygu-
lanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine aktif olarak katılmalarıyla sağlana-
bilir. Çünkü kadınlar, kaynakların kullanılması, kaynaklara özen gösterilmesi 
ve kaynakların yönetiminde yaşamsal roller oynamakta; yerel ölçekte gıda 
üretimi, su, yakacak odun, yem, meyve ve yabani bitkiler dahil diğer doğal 
ürünlerin nerede bulunacağı ve nasıl kullanılacağı konusunda geniş bilgi ve 
deneyimlere sahiptirler. Kırsal kadınlar, salt deneyimleri sayesinde, kaynakla-
rın sürdürülebilir kullanımı konusunda erkeklerden daha çok bilgiye sahiptir. 
Ayrıca, özellikle su, yakacak odun ve benzeri maddelerin değerini daha fazla 
bilmektedirler. GAP Bölgesi’nde yapılan bir alan araştırması7, kırsal yerleşim-
lerde hanenin sadece su ihtiyacını karşılamak için kadınların bir günde harca-
dıkları zamanın üç saate yaklaştığını göstermektedir.

Yine TKV saha uzmanları tarafından Diyarbakır-Karacadağ yöresi köylerinde 
gerçekleştirilen bir araştırmaya göre kadınlar, bu yörede, tarımda bitkisel üre-
tim faaliyetinin %40’ını, hayvancılık faaliyetinin %70’ini ve ev işlerinin tamamım 
üstlenmekte, mevsimsel olarak değişmekle beraber, kadınların günlük ortala-
ma çalışma süresi, 15 saate yaklaşmaktadır. Kaynak kullanımında ve üretimde 
oynadıkları bunca önemli role karşın kadınların yetenekleri ve pratik bilgileri 
genellikle küçümsenmektedir.

Kadın-erkek arasındaki mevcut işbölümü ve güç dengesi nedeniyle, pazara 
yönelik ürünlerin üretimi genellikle erkeklerin yönetiminde gerçekleşmektedir. 
Ayrıca, özellikle görece geri kalmış bölgelerde (örneğin, Doğu ve Güneydo-
ğu köylerinde) erkeklerin çoğu mevsimlik iş için, 3 ile 6 ay arasında değişen 
sürelerde köylerini terk etmekte, bu süre içinde kadınlar ve çocuklar erkekle-
rin yokluğu ile daha da güçleşen koşullarda yiyecek üretmekte, doğal kay-
nakların sürdürülebilirliğini güvence altına alma açısından gerekli tüm işleri 
yapmaktadırlar. Bu durum, kadınların tartışmalarda yer almalarını ve kaynak 
kullanımında kendi yaklaşımlarını geliştirmelerini daha da önemli kılmaktadır.

2. Doğal Kaynaklara Erişim

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, kullanıcılar açısından kaynaklara 
ulaşmanın orta ve uzun dönemde sağlanmasını ve bu kaynaklara gerekli öze-
nin gösterilmesini gerektirir. Gerekli özenin gösterilmesi ise, yararları ancak 
uzun bir süre sonra görülebilecek emek ve uğraşı gerektirir. Kaynak kullanı-
7 Türkiye Kalkınma Vakfı Araştırma Grubu: GAP Bölgesi’nde Kadının Statüsü ve Kalkınma Sürecine Enteg-
rasyonu, GAP İdaresi yayını, Ankara, 1996.
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cılar, emeklerinin karşılığını alma beklentisi içinde geleceğe umutla bakabil-
melidirler. Dolayısıyla insanların, doğal kaynaklara ulaşma konusunda belirli 
güvenceleri olmalıdır. Bu alanda belirsizlik, yoksunluk ve yoksulluk olduğun-
da, kısa vadeli çıkarlar ön plana geçmekte ve bu durum doğal kaynakların 
irrasyonel kullanımına ve tahrip edilmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla, yoksul 
kırsal kesimlere yönelik olarak, kaynakların etkin yönetimi için başta toprak 
olmak üzere kaynaklara erişime ve ekonomik özendiricilere, bilinçli teşvik ve 
desteklere ihtiyaç vardır.

3. Çok İşlevlilik ve Biyolojik Çeşitlilik

Doğal kaynakların kullanımında (özellikle arazi kullanımında) tek bir ürün üze-
rinde yoğunlaşılması, kısa dönemde kârlı olmakla beraber, uzun dönemde 
sorunlar yaratabilir. Bu nedenle, kaynakların çok işlevliliğinden yararlanmaya 
gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Saha gözlemleri, çok işlevliliğin, 
kendine yeterliliği geliştirmek ve riski azaltmak için küçük çiftçi haneleri tara-
fından kullanılan yaygın bir strateji olduğunu göster mektedir.

Sürdürülebilir kaynak kullanımı, bir yandan biyolojik çeşitliliğin yerel düzeyde 
korunmasına, sürdürülmesine ve geliştirilmesine dayanırken, öbür yandan bun-
ların tümünü pekiştirir. Biyolojik çeşitlilik, mevcut koşulları gelecek perspektifin-
den gören bir sürdürülebilirlik kavramı açısından son derece önemlidir. Doğal 
ekosistemlerin, insanlar tarafından meydana getirilen iklim değişikliklerine ayak 
uydurma yetenekleri, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve zenginleştirilmesine 
bağlıdır. Ekosistemlerde bu uyum gösterme yeteneği ile gıda güvenliği arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Son tahlilde, biyolojik çeşitliliğin zenginliği, in-
sanlığın varlığını sürdürmesi açısından büyük önem taşır.

E. Sonuç

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında insani bakış, sosyal ve politik ilke 
olarak iç ve dış katılım ve bilhassa yoksul kırsal haneler için kaynaklara ulaşma 
ve ekonomik özendiriciler ile çok işlevlilik ve biyolojik çeşitlilik, sorunlara yakla-
şımda altı çizilmesi gereken başlıca öğelerdir. Kalkınma bağlamında esas olan, 
ülke, bölge ve yerel koşullara göre böyle bir kavramsal yaklaşımın pratiğe uyar-
lanması, tanım ve tespitin ötesinde, bu yaklaşımın alanda uygulanmasıdır.

TKV doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi bağlamında, özellikle son on yıl-
dan beri farklı coğrafî ve sosyo-ekonomik ortamlarda, pilot ölçeklerden yaygın 
ölçeklere kadar değişen boyutlarda projeler yürütmek tedir. Bu saha uygulama-
larında, yukarıda özetlemeye çalışılan bakış açıla rından ve kavramsal yaklaşım-
dan yararlanılmaktadır.

Makale’nin yayınlanma tarihi konusunda kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır.



Kırsal Kalkınma Önderlerinden 
Dr. Ahmet Saltık’a Armağan
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Güneydoğu Anadolu Bölge Kalkınmasında 
Sosyal Boyut Üzerine Görüşler

Doç. Dr. Ahmet Saltık

Değerli katılımcılar,

Merkez Bankası tarafından düzenlenen bu toplantıya çağrılmamın amacı, ül-
kemiz nüfusunun yaklaşık %10’unun yaşadığı ve 9 ilden oluşan Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde kalkınma sorunlarını ve dolayısıyla GAP Projesini “sos-
yal açıdan” tartışmaktır. Genellikle, birçok konuda olduğu gibi bu konuda da 
kişi ve kurumlar, kendi amaçlarına ve beklentilerine bağlı olarak “Güneydoğu 
Sorunu”na farklı açılardan yaklaşmaktadır. Amaç, beklenti ve “sosyal” farklılık-
lardan kaynaklanan bu sosyal olgu aslında doğaldır. Örneğin bir güvenlik men-
subu için Güneydoğu’daki sorunların yorumlanma tarzı ile bir yatırımcı ya da 
finans kuruluşu için Güneydoğu’daki sosyal sorunların yorumu farklıdır. Ben, 
mensubu olduğum kuruluştaki (TKV) görevim ve her şeyden önce bir sosyal 
bilimci olarak olaya bakmak durumundayım. Ancak bu bakış, salt “akademik” 
olmaktan çok “kalkınma” bağlamında olmak durumundadır. Çünkü, kalkınma 
eylemlerinin aynı zamanda bir politik tercih meselesi olduğunu bildiğim için 
konunun sosyal bilimlerin akademik endişelerinin paralelinde kalkınma açısın-
dan da irdelenmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağı kanısındayım. Diğer 
bir deyişle, tartışma konumuzu, birbiriyle fazla çelişmeyen iki kimlikle; “sosyal 
bilimci” ve “kalkınma uzmanı” kimlikleriyle ele almak istiyorum.

Sorunlar ve Sorunlara Yaklaşım

GAP’ta sosyal sorunlar nasıl ele alınmalı ve analiz edilmelidir? Klasik yaklaşımda 
bunun yanıtı basittir: “Sosyal sorun” deyince eğitim, sağlık, nüfus ve toplumsal 
alt yapı başlıkları altında sınıflanan yetersizliklerden söz edilmelidir. Ben bu ko-
nulara çok kısa değinmeyi yeğlemek istiyorum; çünkü araştırmalar, şu anda bi-
zim de yapmakta olduğumuz konferans biçimindeki bir saat süren bir sunuşun 
dinleyiciler üzerinde ancak %7 oranında etkili olabildiğini, anlatılmak istenen 
%93’lük bolümün ise hemen unutulduğunu gösteriyor. Dolayısıyla istatistiksel 
veriler ve çoğu bilinen ayrıntılarda değil daha çok sosyolojik açıdan anlamlı olan 
konular üzerinde yoğunlaşmayı ve sizlerin de tartışmalara katılabilmeniz için 
“konferans”ı kısa tutmayı daha uygun buluyorum.

Bazı göstergeler itibariyle kısaca değinmek gerekirse, örneğin okuma yazma 
oranı Türkiye genelinde %80’in üzerinde iken bu oran GAP Bölgesinde %60 
dolayındadır. Dolayısıyla temel eğitim göstergeleri açısından Bölgenin görece-
li olarak dezavantajlı bir konumda olduğunu söylemek gerekir.

Ayrıca GAP Bölgesinin homojen, türdeş bir bölge olmadığını farklı sosyal 
katmanlarda eğitim düzeyinin değiştiğini, örneğin kadınlarda okuma yazma 
oranının %44’lere kadar düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet 
ve mekansal bakımdan farklı ve izole yerleşimlerde eğitim sorunu daha ciddi 
boyutlardadır.
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Sağlık konusunda da benzer bir durumla karşılaşıyoruz: Halk sağlığı hizmet-
lerinin çok zayıf ve bir doktora düşen nüfus sayısının -ülke ortalamasının- 
1200 olduğu varsayılıyorsa bunun Bölgede 2400’e çıktığı görülüyor. Örneğin, 
1997’de yapılan bir araştırmadan Güneydoğu Anadolu’da 10 bin kişiye düşen 
ortalama yatak sayısının 12,3 olduğunu ve bunun Türkiye genelinde 24,3 ol-
duğunu öğreniyoruz.

Nüfus göstergelerine bakıldığında şunu görüyoruz: Nüfus artış hızı Türkiye’de 
ortalama %2,17 iken GAP Bölgesinde bunun 3,12 dolayında olduğu -her ne 
kadar son yıllarda bu alanda Türkiye ortalamasına yaklaşan bir eğilimin güç-
lendiği görülse de- bu konuda da, yani nüfus artış hızı bakımından da bölge-
nin farklı bir özellik taşıdığı anlaşılıyor. Ayrıca istihdam, sosyal güvenlik. göç 
sorunları ile tarımda düşük verimlilik ve toprakta mülkiyet bakımından adil ol-
mayan dağılım GAP Bölgesinin bilinen yapısal sorunlarıdır.

GAP Bölgesinde Güç Katmanlaşması

Ancak tüm bu faktörlerin, tek tek ele alındığında fazla bir anlam ifade etme-
diğini, bu yüzden Güneydoğu’daki sorunlara, daha çok toplumsal dinamikler 
açısından eğilmek ve bunun kalkınma süreçlerini ne denli olumlu ya da olum-
suz etkilediğini ortaya koymak, sosyolojik açıdan daha doğru ve kalkınma 
yaklaşımı bakımından daha yararlı olacağını düşünüyorum. Bir diğer ifadeyle, 
GAP’taki sosyal sorunları, sanırım güç katmanlaşması ve halkın kararlara katı-
lımı ve bu kararları etkileme gücü açısından ele almamızın daha doğru olaca-
ğıdır. Sosyal ve siyasal anlamda “güç katmanlaşması” kalkınma açısından son 
derece işlevsel bir kavram.

Çünkü, genel olarak bu kavram toplumsal varlıklar olarak farklı ve eşit olmayan 
konumlarda bulunan birey, aile, aşiret ve sosyal grupların, kaynakların tahsisi-
ni ve toplumsal gelişmeye ilişkin kararları etkileme düzeyini çözümlemede ve 
aralarındaki ilişkileri kavramada yardımcı oluyor. GAP Bölgesi özelinde de 6,0 
milyon civarında olduğunu tahmin ettiğimiz nüfusun sosyal, siyasal, ekonomik 
ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin göstergeler açısından homojen olmadığını, 
aralarında büyük farklılıklar bulunduğunu biliyoruz. Bölgede kararları etkileme 
gücü bakımından daha örgütlü ve güçlü konumda olanlar (büyük toprak sa-
hipleri, etkin aşiretler, bayiler, tarikatlar, vs.) yanında kararlara katılma ve etkile-
me gücü bakımından dezavantajlı konumda yer alan gruplar (işsizler, topraksız 
haneler, ortakçı-yarıcı tarım grupları, kadınlar, göçerler vs. gibi) toplumsal kat-
manlar var GAP Bölgesinde. Sosyal sorunlar, kanımca daha çok bu katmanlar 
arasındaki güç ilişkileri açısından ele alınmalı, analiz edilmelidir.

Bu açıdan bakıldığında bölgede mülkiyete dayalı yani maddi göstergeler açı-
sından ya da ekonomik ifadeyle “üretim faktörlerine erişim” bakımından adil 
olmayan oldukça ciddi sorunlar var. Bunlar belki de, toplumsal sorunların hem 
nedeni hem sonucu olarak en başta yer alıyor.

Topraksız Haneler, Küçük İşletmeler ve İstihdam Sorunları

İllere göre değişmekle beraber topraksız hanelerin oranı Bölge yerleşimlerinde 
%20 ile %50 arasında değişiyor. Bu son derece çarpıcı ve kalkınma açısından o 
derece anlamlı bir veridir. Çünkü toprak, özellikle tarıma dayalı bir ekonominin 
egemen olduğu bu bölgede, tarım ve hayvancılığın ekonominin henüz temel 
sektörünü oluşturduğu bu dönemde, kırsal alandaki yoksul ve küçük üreticiler 



85

için belirleyici üretim faktörüdür ve bu, doğal kaynağa erişim açısından toprak 
dağılımı sorunu üzerinde durmamızı ve bu konuyu sorgulamamızı gerektir-
mektedir. Toprak dağılımındaki adaletsizlik ve buna bağlı sosyal bağımlılık iliş-
kileri, bölgede kaynakların tahsisini ve kullanımını yönlendirmede/etkilemede, 
tek sözcükle kalkınma süreçlerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Ayrıca toprakla 
ilgili mülkiyet yapısındaki dengesizlik, paralelinde tarım sektöründe verimliliğin 
Türkiye ortalamasının altında ve dünya ortalamalarının da çok uzağında olma-
sına neden oluyor. Feodal kültüre uygun yaşam biçimleri doğal kaynakların 
etkin ve sürdürülebilir kullanımını engelleyen etkilerde bulunuyor.

Dünya kalkınma deneyimlerince de kanıtlandığı gibi, doğal kaynakların etkin 
ve sürdürülebilir kullanımını engelleyen iki faktörden biri “aşırı varsıllık”, diğeri 
de “aşırı yoksulluk”tur. Güneydoğu’da da GAP ile beraber miktarı artan sula-
ma alanlarında tuzlanma ve giderek artan erozyon riski, teknik bilgi yetersizliği 
yanında sosyal nedenlerden kaynaklanmaktadır. Sorunları genellikle teknisist 
yaklaşımla ve mühendislik disiplini çerçevesinde açıklama alışkanlığına sahip 
bir ülkede bu sonuçlar yeniden ve çok boyutlu değerlendirilmek ihtiyacında-
dır. Şöyle ki, başkasının arazisinde tarımsal üretim yapan ortakçılar için kısa 
vadeli amaçlar ön plana çıkmakta, bunun için su, gübre ve ilaç gibi tarımsal 
girdilerin aşırı kullanımı sonucu toprakta verimlilik orta ve uzun vadede tehli-
keye atılmaktadır. Bu bakımdan GAP Bölgesinde mülkiyet kavramının yeni-
den tanımlanması ve “sosyal mülkiyet” anlayışının tüm kesimlerde benimsen-
mesine çalışılmalıdır. Tarımsal işletmelerde, bireysel mülkiyet anlayışından ve 
mevcut mülkiyet yapısından kaynaklanan yanlış kullanım ve düşük verimlilik 
Güneydoğu’nun en ciddi sorunlarından biridir.

Ayrıca, GAP Bölgesindeki işletmelerin “büyük”, “küçük” ve “orta” boy işletme-
ler olarak ilgili sınıflaması, bize GAP’ta küçük aile işletmelerinin sayıca egemen 
olduğunu, örneğin 50 dekardan daha az araziye sahip olan işletmelerin toplam 
işletmeler içerisindeki oranının %74’e ulaştığını gösteriyor. Küçük işletmeler 
sahip oldukları doğal ve beşeri kaynakları, büyük işletmelere göre daha etkin 
kullanmakta ve dışardan gelen önerilere daha açık bir tavır sergilemektedirler. 
Güneydoğu’da küçük işletmelerin ağırlıkta olduğu bu yapı, bölgesel kalkınma 
plan ve programlarında, büyük işletmelere yönelik sosyal politikalar yanında 
küçük işletmelerin ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Diğer bir de-
yişle, GAP’ta küçük ve orta boy işletmelerin kendi aralarında örgütlenmeleri-
nin, kendine yeterli bir idari, mali ve üretim yapısına kavuşmaları ve böylece 
serbest piyasa koşullarında rekabet edebilir ölçeklere kavuşturulmalarının ne 
denli önem taşıdığı anlaşılmaktadır. İstihdam yaratmada ve yerinde kalkınma-
da bu işletmeleri güçlendirmek ve işlevlerini artırmak kaçınılmazdır. Zira aktif 
nüfusun %50’ye varan bölümünün işsiz, bu yüzden toplumla bağları sosyolo-
jik olarak zayıflayan insanların yaşadığı bu belgemizde mevcut yapıdaki ola-
naklardan azami şekilde yararlanmak akla gelen ilk mantıki yoldur.

Toplumsal-Kültürel Algılar,Yönelimler

Bölgenin sosyal yapısında daha çok dinsel kökenli aşiret yapılarından yani 
geçmişin toplumsal formasyonlarından günümüze gelen bazı manevi göster-
gelere dayalı gruplaşmaların da ortaya çıktığını görüyoruz Bu türden gelenek-
sel örgütlenmelerin GAP genelinde ayrı ağırlıkta yaygın olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Ancak, özellikle kentsel kültüre ve etkilere daha uzak olan 
yerleşimlerde, hizmet, sanayi ve pazar ilişkilerinin görece geliştiği yörelerle 
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daha gevşek, daha az yoğun ilişkilerin kurulduğu yörelerde bu değerler ve 
normların hala etkin olduğunu görüyoruz. Güneydoğunun feodal yapılarında 
kuşkusuz son yarım yüzyıl içinde bazı köklü değişme ve dönüşümler yaşanmış 
ve sistemin taşları yerinden oynamıştır. Ancak, modernleşemeyen, sanayileşe-
meyen ve demokratikleşemeyen her toplumda olduğu gibi Güneydoğu’da da 
geçmiş dönemlerin sosyal formasyonları, dayanışma, ihtilaf ve çatışma biçim-
leri günümüzde de azalan oranda etkisini sürdürmektedir. Bu türden sosyal-
tarihsel formasyonların ya da “toplumsal sermaye”nin büyük ölçüde zamana 
bağlı bir değişim süreci izlediği ve uzun vadede değiştiği bilinmektedir. Özel-
likle modernleşme ve değişmenin daha yavaş olduğu buna karşılık siyasi ve 
kültürel kimlik açılarından çok hızlı ve çatışmalı gelişmelerin yaşandığı bu böl-
gede geleneksel ilişkiler ve kültürel değerler, normlar ve kalıplaşmış inançlar 
toplum yaşamının bir çok alanında; toplumsal kararlarda ve karar alma süreç-
lerinde, aile topluluk ve toplum düzeylerinde, geleceğe yönelik planlamalarda 
halen etkisini sürdürmektedir.

Namus, onur, itibar, kan davası, kan bağına dayalı kavram ve değerler Gü-
neydoğu insanının yaşamında yön verici bir işlev görmeye devam etmekte, 
bireysel girişimci davranışlar ile toplumsal algılar çoğu zaman iç içe ve çelişik 
bir yapı oluşturmaktadır. Maddi çıkar ve karşılıklılık temelinde kurulan ilişkiler 
daha ziyade toplumsal piramidin üst katlarındaki sosyal tabakalar için geçerli 
olmakta yoksul ve global toplum ile olan bağları görece zayıf kesimler ise geç-
mişin değerlerine göre davranmaktadır.

Yerleşimler ve Sosyal-Kültürel Gruplaşmalar

Sosyal açıdan anlamlı bir diğer konu Güneydoğu’daki yerleşimlerin coğrafi da-
ğılımı ile kültürel-etnik farklılıklara dayanan gruplaşmalardır. Bu iki konu kalkın-
ma açısından ve yarattığı toplumsal dinamik bakımından üzerinde durulması 
gereken bir olgudur. GAP’ta mekansal açıdan yerleşimlerin taşıdığı özellik dağı-
nıklık ve kent-kır arasında “kasaba” niteliği taşıyan yerleşim ünitelerinin sayıca 
son derece az olmasıdır.

Bilindiği gibi, ülke genelinde köy ve köy altı yerleşim birimlerinin (mezra, oba, 
kom) sayısı 70 binin üzerindedir. Bu sayı GAP Bölgesi için 9 bin civarındadır. 
GAP Bölgesinde mekansal açıdan dağınık yerleşimlerin ülke ölçeğindekine 
benzer bir özellik göstermesi temel hizmetlerin örneğin sağlık ve temel eğitim 
hizmetlerinin bu yörelere ulaştırılmasını olumsuz yönde etkilemektedir.

Güvenlik Sorunları, Köyden Kente Göç ve Kentsel Sorunlar

Bölgedeki nüfusun halen %55’i (bazılarına göre 57’si) kırsal alanda ve kamu 
hizmeti götürmeye elverişsiz yörelerde yaşamaktadır. Kentsel alana baktığımız 
zaman sosyal sorunları şu ya da bu şekilde besleyen büyüten, çoğaltan bazı 
faktörlerle karsılaşıyoruz. Özellikle son 10 yıllık dönemde GAP kentlerinde % 
400’e varan ciddi bir nüfus artışı görüyoruz. Özellikle kırsal alanda güvenlik 
sorunları nedeniyle meydana gelen bu artış kent varoşlarında ve gecekondu 
semtlerinde yığılmış ve çok ciddi konut, sağlık, sanitasyon ve istihdam sorunu 
yaratmıştır. Yerel yönetimler ve kamu kuruluşları göçle ortaya çıkan taleplere 
yanıt veremez durumdadır. Bu olgu önlemler zamanında ve yeterli düzeyde 
alınmadığı takdirde ilerde değişik toplumsal sorunlara dönüşme eğilimi taşı-
maktadır. Somut ve genelleştirilebilir bir örnek; Mardin’in Dargeçit İlçesidir. 
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Dargeçit’in nüfusu 1986 yılı öncesi 4 bin iken bugün ilçe toplam nüfusu 26 
bindir. Bu nüfus, bugün her türlü temel alt yapıdan yoksun, sağlık ve hijyen 
açısından son derece yetersiz koşullarda yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır.

Çok hızlı yatay hareketlilik, yani nüfusun yer değiştirmesi işsizlik, sağlık ve mev-
cut toplumsal ilişkileri ve bu ilişkilerin dayandığı değerleri yıpratan, bozan so-
nuçları beraberinde getirmektedir. Örneğin, sıkça ziyaret ettiğim bölge illerinden 
Divarbakır’da altı-yedi yıl önce gece vakti sokaklarda çocuk göremezdiniz. Fakat 
bugün gece yanlarında sokakta dilenen bir çok çocuğa rastlıyoruz. Bunu artan 
yoksulluğun ve bozulan aile ve toplum ilişkilerinin bir göstergesi olarak yorum-
lamak durumundayız. Diyarbakır için verilen bu örnek bölgenin diğer kentsel 
yerleşimleri için de geçerli olabilir. Özellikle çok değişik bir “onur” ve muhafa-
zakar bir “aile” anlayışının egemen olduğu bölgede bu alanda sosyo—kültürel 
değerlerin ve toplumsal kontrol sistemlerinin sarsıldığını görebiliyoruz ki bu da 
sosyal sorunlar arasında belirtilmesi gereken bir husus oluyor.

Bir başka sosyal sorun da, genel olarak bireyler, gruplar, kurum ve kuruluşlar 
arası ilişkilerde karşılıklı bir güvensizlik duygusunun gelişmiş ve böyle bir orta-
mın yaratılmış olmasıdır. Üzerinde pek durulmayan bu konu aslında, kalkınma-
da sosyal sermaye (social capital) açısından olumsuzluklar ve engeller yara-
tacak ve çözümü ancak uzun vadede mümkün olan bir sorundur. Bilindiği gibi 
toplumsal yapılar, farklı statüdeki gruplaşmalar arasında sağlanan bir konsen-
süse ve göreceli bir dengeye dayanmaktadır. Güneydoğu’da bu açıdan sosyal 
yapılarda ciddi sarsıntılar yaşanmış ve bunun sonucunda bazı taşlar yerinden 
oynamıştır. Örneğin orta sınıfın geleneksel üyeleri olan esnaf ve sanatkarların 
ekonomik ve toplumsal güçleri zayıflamış, küçük köylülük üretimden kopmuş 
geleneksel aile ve kan bağları zayıflamıştır.

Ayrıca, bu bağlamda değinilmesi gereken göç sorunlarını üç başlık altında ele 
almak mümkündür:

a) Birinci grupta, daha çok toplumsal piramidin tabanında yer alan yoksul ke-
simlerin, az topraklı ya da topraksız hanelerin, diğer bir deyişle kalkınma litera-
türünde “dezavantajlı” yani güçsüz kesimlerin tabi olduğu mevsimlik göç sü-
reçlerini görüyoruz. Mevsimlik göç, bazı yerleşimlerde aktif nüfusun, kadınlar 
dahil %25’ine kadar ulaşıyor, yani belirli alt bölgelerde bu sürece katılanların 
oranı çok yüksek oranlara ulaşıyor. Çukurova’ya, Ege’ye hatta Karadeniz’e 
kadar, yoksul insanlar fındık toplamaktan, çapaya ve pamuk toplamaya veya 
inşaatlarda amelelik yapmaya gidiyor.

b) İkinci gruptaki göçler daha çok göreceli varsıl hanelerin, bölgeden kesin 
olarak ayrılmak amacıyla yapılan göçleri kapsamaktadır. Göç olayı hem eko-
nomik hem de psikolojik ve kültürel boyutları olan konudur. Bir yandan mali 
diğer yandan psikolojik açıdan girişim ve cesareti gerektiren bir olgudur göç. 
İkinci grupta yer alanlar, bölge insanlarının daha dinamik bir kesiminden oluş-
maktadır. Bu grupta sınıflanan büyük toprak sahipleri, GAP Bölgesini terk edip 
daha güvenli bölgelere göç etme eğilimini sadece son dönemlerde, konjonk-
türel olarak yaşanan terör nedeniyle değil, çok daha önceki dönemlerde bu 
sürece katılmıştır.

c) Üçüncü gruptaki göçlerin niteliği farklıdır. Bunlar, özellikle son 15 yıllık dönem-
de yapılan ve kentsel alanlarda toplumsal-politik sorunlara yol açan ve genel 
olarak zorunluluk sonucunda yapılan göçlerdir. Bugün resmi ifadelere göre gü-
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venlik sorunları nedeniyle boşaltılan köylerin sayısı 1200 fakat tüm yerleşimleri 
dikkate alındığında bu sayının 3500 civarında olduğu anlaşılmaktadır. Kuşkusuz, 
kişi ve kurumların bakış açısı ve amaçlarına göre bu sayılar değişmektedir.

Ancak GAP bölgesinde “zorunlu göç” yadsınması mümkün olmayan bir re-
alitedir ve bu göç olgusu, beraberinde sosyal, ekonomik ve insan haklarına 
varan boyutlarda ciddi sorunlara neden olmuştur. Kolayca tasarlanabileceği 
gibi, insanların, kuşaklar boyu yaşadıkları köylerden, zora dayalı olarak bir 
başka yere göç etmek durumunda kalmış olmaları, korkunç ve o ölçüde de 
dramatik bir olaydır.

Bu grupta, “kalkınmanın bedeli” olarak da nitelenebilir bir başka zorunlu göç 
türünden de söz etmek gerekiyor: Bu kategoride barajlardan dolayı yerleşim-
leri sular altında kalan, bu yüzden yerlerini terk etmek zorunda olan köyler ve 
sayısı 30 bin civarındaki haneler yer almaktadır. Farklı bir neden ve bağlamda 
yer almakla beraber bu da kuskusuz GAP bölgesinin sosyal sorunları arasında 
anılmak gerekir.

Bireysel/Grupsal Girişimcilik Kültüründen Yoksunluk ve Lidere Dayanma

Tarihsel, kültürel (geleneksellik) ve toplumsal yapı özellikleri (aşiret tipi, güç 
yapılanması ve çok yönlü bağımlılık ilişkileri vs.) dolayısıyla, GAP bölgesinde 
kalkınma açısından son derece önem taşıyan bireysel/grupsal girişimcilik ala-
nındaki eğilim ve bu alandaki sosyal potansiyel oldukça düşük bir düzeydedir. 
Bunun, tarihsel kültürel yapıdan; üretim ilişkilerinden kaynaklanan nedenlerle 
açıklanması mümkün olduğu gibi pratik yaşamdaki uygulamalardan, yanlış 
politikalardan kaynaklanan nedenleri de vardır. Şöyle ki, teşvik ve kredilere ve 
üretim kaynaklarına daha fazla ulaşan kesim, aynı zamanda politik ve iktisadi 
karar süreçlerini daha çok etkileyen, gücünü genellikle topraktaki mülkiyet ve 
aşiret değerlerinden alan egemen sosyal tabakalardır. Genelde bakıldığında, 
istihdam yaratıcı çağdaş yatırımcılık ve girişimcilikten ve “iş adamlığı”ndan 
uzak olan bu kesim kendi dışındaki küçük üreticilere ve küçük girişimcilere 
de olumsuz davranış örnekleri/modelleri oluşturmaktadır. Kısa sürede “köşe 
dönmeci” modeller, bazı kesimlerin konjonktürel olanaklardan aşırı çıkarlar 
elde etmesi bölgede, Batı ülkelerindeki kapitalist gelişmeden farklı bir sürecin 
işlemesine neden olmaktadır. Halkın önündeki “kalkınma modeli” bir “ağa”nın 
modeli’dir, ya da siyasi güç sonucu teşviklerden yararlanmak suretiyle birden-
bire güya sınıf değiştirmiş bireylerdir.

Ayrıca “toplumsal mülkiyet” kavramı Güneydoğu bağlamında, -genellikle di-
ğer bölgelerde de olduğu gibi- yeterince gelişememiş ve sonuçta bu durum 
insanlardaki “girişimcilik ruhu”nu köreltici, umut yerine umutsuzluğu besle-
yen faktörlere dönüşmüştür.

Yerel inisiyatifler yerine merkeziyetçilik, grup yerine bireylere, liderlere dayan-
ma bölgede hala yaygın bir davranış kalıbıdır. Halkın biçimsel anlamda kamu-
ya olan saygısı çok net ve yadsınamaz bir gerçektir. Ancak özünde, biraz önce 
de değindiğim gibi, kamu hizmetlerinin uç noktalardaki halka (küçük üreticiler-
le, yurttaşlarla) ulaştırılamamış olması ve halkın kamuyla yüz yüze, samimi bir 
ilişki kuramamış, olması gerçeğinden dolayı bu tavır, genellikle yapay bir tavır 
olarak da yorumlanabilir. Örneğin tarım ve hayvancılığın bölge ekonomisinde-
ki egemen konumuna ve nüfusun %50’sinin kırsal alanda yaşamını sürdürme-
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sine karşın, tarımsal yayım hizmetlerinin ilçe düzeyini aşamamış olması; hatta 
bazı ilçelere dahi henüz ulaşamamış bulunduğunu belirtmek durumundayız. 
Daha çarpıcı bir örnek olarak il statüsüne yeni kavuşmuş yerleşimlerde örne-
ğin, Şiran’da halk, kamu kurumlarının tam anlamıyla ne gibi işlevlere sahip 
olduğunu bilemediklerini ifade edilebilmektedir.

Bu tablo, kanımca halkın kamuya bakışını, kamu görevlerini algılayışını, yorumla-
ma tarzını, kuşkusuz olumsuz yönde etkileyen başlıca öğeler arasında yer alıyor.

Toplumsal yapıdan kaynaklanan bazı özellikler arasında, bireysel maddi çıkar 
motiflerinin manevi motiflerden henüz net olarak ayrılmadığı ve bunun sanayi 
kültürünün gelişmesinde önemli toplumsal engellerden birini oluşturduğu, ol-
gusundan söz edilebilir. Tekstil başta olmak üzere yeni açılan fabrikalarda, iş 
yerlerinde üretim, üretkenlik, işe devam ve isçilerin eğitime ve mesleki bakım-
dan eleştirilere açık olma konularında yapılan bazı gözlemler ve yöneticilerin 
ifadeleri bu alanlarda ilginç sonuçlar ortaya koymaktadır. Örneğin, iş arkadaş-
ları önünde eleştiri alan bir tekstil işçisi kız, kendisini eğitmek üzere yapılmış 
bütün yatırımları bir kenara iterek kolayca iş yerini ve işini, terk edebiliyor. Üs-
telik bu gibi olaylar istihdam sorunlarının çok üst düzeyde yaşandığı yörelerde 
meydana gelebiliyor.

“Toplumsal Cinsiyet” (gender) ve Kadının Konumu

Benden sonra söz alacak olan arkadaşımızın da değineceği gibi GAP böl-
gesinde kadının konumu, ailede ve toplumdaki yeri ile iş yükü erkeğe göre 
çok daha farklı ve güçsüzdür. Kadın, temel sağlık ve okuma-yazma gibi temel 
eğitim hizmetlerine erişmede ciddi güçlükler içindedir. Evlenme yaşı düşük 
(ortalama 17,6) doğurganlık yüksektir (ortalama 6,8). Kadınlar bölgede ger-
çekten özellikle kamusal alanda ikinci sınıf yurttaş konumundadır. Kadın ve 
erkeğin rolleri modern toplumun değerleri tarafından değil, çoğunlukla gele-
neksel normlar ve toplumsal baskılar sonucu şekillenmektedir.

Merkeziyetçilik, Katılım, Yönetimde ve Kararlarda Kapalılık

Son olarak, demokratik ve dengeli bir kalkınma için mutlaka gerekli olan “aktif 
katılımcılık”ın önünde bulunan engellere değinmemiz gerekiyor. Bu konuda 
kuşkusuz bazı yapısal nedenler yanında yanlış uygulamalardan beslenen ne-
denler bulunmaktadır.

Bu arada siyasi ve idari yapılanmamızdan kaynaklanan “merkeziyetçilik” bu 
bölgemizde, -elbet ki diğer bölgelerimizde de- halk inisiyatiflerini ön plana çı-
karan eylemleri, örgütlü davranışları sınırlayıcı bir etkide bulunmaktadır. Gerek 
kamu, özel kurum ve kuruluşlar arasındaki fonksiyonel işbirliği ve koordinas-
yonda yetersizlik gerekse karar alma süreçlerine katılım ve yönetimde say-
damlıktan uzak uygulamalar GAP bölgesinde, kalkınma açısından son derece 
önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Yatırım kararları, kaynakların tahsisi 
ve iş üstlenme (müteahhitlik hizmetleri gibi) konularındaki işlemlerin büyük öl-
çüde Başkent’te ve politik çevrede hallolması ve bu süreçlerde yöresel kurum, 
kuruluş ve kişilerin dışarıda tutulması, bölgedeki farklı kesimlerin kalkınmaya 
entegrasyonunu, benimseme duygusunu ve kendilerini doğrudan ilgilendiren 
konulardaki kararlan etkileme gücünü, dolayısıyla demokrasinin tabanda ge-
lişmesini engellemektedir.
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Çözüm Yolları : GAP’ta Yeni Yönelimler

Sorunları alt alta yazmanın, çözüm için sadece bir başlangıç değeri taşıyacağı 
ve bunun tek başına yeterli olmayacağı kalkınmayla ilgili herkes tarafından bilin-
mektedir. Önemli olan, sıralanan, sınıflanan ve kısmen açıklanan bu sorunların 
nasıl aşılacağı ve bunun için hangi potansiyellerin harekete geçirilmesi gerek-
tiği, sosyal, ekonomik ve teknik bakımdan en uygun ve hedef gruplar/kitleler 
tarafından da arzulanan ne gibi planlı müdahaleler gerektiği ve bunların hangi 
öncelikli alanlarda gerçekleştirilmesinin ileride daha etkin sonuçlar verebileceği 
vs. soruları üzerinde durulması kaçınılmaz bir planlama eylemi olmaktadır.

Bu alanda bilgi üreten, yöntem geliştiren, rehberlik eden ve eşgüdüm sağla-
yan resmen görevli en yetkin organizasyon hiç kuskusuz Başbakanlık GAP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı merkez ve bölge teşkilatıdır.

GAP, 1989 yılına dek sulama olanaklarını genişletmeyi ve hidroelektrik üretimini 
artırmayı temel amaç sayan, ancak daha sonra bu amaçların “insanı merkez 
alan” bir yaklaşımla elde edilmesinin, katılımcı, dengeli ve sürdürülebilir kalkın-
ma açısından önemini vurgulayan ve gelecek 10 yılını bu felsefeye dayandıra-
rak yeniden planlamaya başlayan, dünyanın sayılı projelerinden biridir.

GAP’ın geçmiş uygulamalardan edindiği temel ders şudur: İnsan unsuruna ye-
terince önem vermeyen ve daha ziyade fiziki alt yapı yatırımlarına ağırlık veren 
bir kalkınma yaklaşımının bölgedeki istihdam, göç, üretkenlik, kadının durumu 
ve katılımcı demokrasinin tabanda gelişmesi, toprakta adil olmayan mülkiyet 
dağılımı gibi alanlarda sınıflanan sorunlara tek başına çözüm getiremez.

Ayrıca GAP yönetimleri, uluslararası düzeyde kalkınma paradigmalarında 
meydana gelen değişimlerin de farkındadır. Bu iki boyutta ortaya çıkan ders-
ler ışığında GAP Bölge Kalkınma Planı sürdürülebilirlik temelinde katılımcı bir 
anlayışla yeniden hazırlanmaktadır. Bu yeni yönelim kalkınmaya “bölgesel/yö-
resel”’ nitelemeler kazandırmaktadır. Zira GAP’taki gerçekleşmelere baktığı-
mızda hidroelektrik enerjisi üretiminde %70’leri aşan bir hedef yakalandığını, 
sulama hedeflerinin ise henüz % 13 civarında kaldığını görüyoruz. Üretilen 
enerjinin %80’den fazlasının Batı bölgelerinde kullanılır olmasından dolayı 
Proje’nin “bölgesel kalkınma karakteri”, doğal olarak sorgulanmaya başlamış-
tır. Birbirinden soyutlanması hiçbir açıdan mümkün olmamakla beraber Proje, 
geçmişteki haliyle daha çok “ulusal” niteliği ağır basan bir proje görünümün-
dedir. Bu durum yeni dönemde değişecektir.

Ayrıca GAP ile bir kalkınma projesi çerçevesinde gerçekleşen yatırımların ve 
yapılan faaliyetlerin ilgili bölgede yaşayan tüm nüfus ve sosyal katmanlara aynı 
şekilde yarar sağlamadığı da yeniden kanıtlanmıştır. Kalkınmanın nimetlerin-
den ne yazık ki tüm sosyal katmanlar aynı düzeyde yarar sağlayamamaktadır. 
Dolayısıyla, gerçek bir sürdürülebilir bölgesel kalkınma için yaklaşımları değiş-
tirmek, müdahaleleri yeniden gözden geçirmek ve alınacak önlemleri yeniden 
formüle etmek gerekmektedir. Bugün GAP’ta, hem merkezi yönetim hem alan 
kademelerinde yaşanan değişim ve yeni arayışlar süreci budur

“İnsanı merkez alan” bir kalkınma anlayışı demek, kalkınmaya daha muhtaç 
olan kesimlere yönelik aktiviteleri ön planda tutmak, tüm kesimler için fırsat 
eşitliği içinde adil davranmak demektir. Uluslararası deneyimlerin de açıkça 
ortaya koyduğu gibi yoksulluk ortadan kaldırılmadan doğal ve insani kaynak-
ların etkin ve sürdürülebilir gelişimi mümkün değildir. Bunun hem istihdam ya-
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ratmak hem de temel sağlık, beslenme ve eğitim olanaklarını tüm kesimler için 
iyileştirmek ve erişilebilir kılmak gerekmektedir. Bir diğer deyişle yoksulluğun 
ortadan kalkması ve kalkınma hedefleri salt işsizliğin halli ve gelir düzeylerinin 
artmasıyla gerçekleşmiyor. Sosyolojik açıdan gerçekten anlamlı olan amaç, 
toplumdaki güç katmanlaşmasını demokratikleştirmek, kararlarda halkın daha 
etkin kılınmasını ve daha demokratik daha çağdaş ve insan haklarına daha 
fazla saygı gösteren bir sistemin oluşmasıyla mümkündür. Kalkınmayı indir-
gemeci bir yaklaşımla, özellikle ekonomiye indirgemek suretiyle sağlamak 
tamamen yanlış olmasa da çok eksik bir yaklaşımdır. GAP, toplumsal açıdan, 
önündeki bazı engellere rağmen bu olguların bilincinde hareket ediyor. De-
santralizasyon ve katılımcı planlama ve uygulama GAP’a göre sürdürülebilir 
kalkınmanın olmazsa olmaz ilkeleridir.

Ancak bu ilkelerin pratik yaşama geçmesi ve gerçekleşmesi kuşkusuz, son 
tahlilde siyasi iradenin alacağı tavırlara ve geniş kitlelerin sağlayacağı des-
teklere bağlı olacaktır.

Sürdürülebilir kalkınma için dezavantajlı katmanlara; kadınlara, topraksızlara, 
işsiz gençlere, sesi çıkmayan yani kararlarda ve toplumsal kalkınmaya ilişkin 
tartışmalarda sesi en az çıkan kesimlere de seslerini duyuracak imkanı ver-
mek gerekiyor. Bu da, tahmin edilebileceği gibi ancak toplumda, hukuki ve 
sosyal meşruiyet temelinde örgütlü davranışların gelişmesi, eğitim, bilgi ve 
bilinç ve birlikte öğrenme, süreçlerinin hızlandırılması suretiyle mümkündür. 
Örgütlenme yapıları güçlendirilmeden ne katılımcı demokrasi ne de bölgesel 
kalkınma gelişebilir. Toplumdaki kalkınma dinamiklerini yani farklı konumdaki 
insan gruplarını karar ve uygulama süreçlerine katmak kalkınmadan beklenen 
hedefler ve refah toplumu için kaçınılmazdır.

Sonuç olarak, GAP bölgesinde geleceğe yönelik olarak dünya ve GAP uygu-
lamalarından çıkan dersler dört başlık altında özetlenebilir:

a) Birinci ders, “merkezi planlamadan” vazgeçip “katılımcı planlamaya” geç-
mektir. Katılımcı planlama demek, tüm tarafların; topraksızlar, küçük, orta ve 
büyük toprak sahipleri, özel sektör işletmeleri, kadınlar, gençler, tüm güçsüz-
ler (dezavantajlı gruplar yoksul kesimler kır kent varoşlarında yaşayanlar) ve 
bütün bunların görüşlerini dikkate alan eğilimlerini saptayan, öncelikleri ve 
kaynakları göz önünde bulundurarak geleceği adil ve makul bir şekilde plan-
lamak demektir. GAP bünyesinde oluşturulan yeni planlama ünitesi özetlenen 
katılımcı yaklaşımın bir gereği ve göstergesi olarak yorumlanabilir.

b) İkinci ders, hedef grup yaklaşımıyla ilgilidir. Kalkınma hem bilimsel hem 
teknik hem de sosyal ya da politik bir kavramdır ve devam eden bir süreçtir. 
Bu süreçlerde en önemli sorun, hangi gruplara, diğerlerine göre daha fazla 
öncelik verileceği sorunudur. Bu sorunun nasıl bir politika ve stratejiyle çözü-
leceğidir. Çünkü ulusal ve uluslararası birikim, bize, kalkınmada, ana hedef 
grupların önceden ve net olarak tanımlanmadan yapılacak olan her türden ey-
lemin, esasen sorunlu olan mevcut yapının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesinin 
ötesinde bir yarar sağlamayacağını dolayısıyla beklenen değişim ve dönüşü-
mün gerçekleşemeyeceğini göstermektedir.

c) Üçüncü ders, GAP bölgesinde farklı alt bölgelerin varlığıyla ilgilidir. Şöy-
le ki, Güneydoğu Anadolu, geçmişte sanıldığı gibi (ya da bilinmesine karşın 
üzerinde fazla durulmadığı gibi) homojen, yani türdeş bir özellikte olmayıp 
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hem sosyal ve ekonomik, hem coğrafi (doğal kaynaklar) hem de kültürel ve 
etnik göstergeler bakımından kendi içinde farklılıklar gösteren bir özelliktedir. 
Bu nedenle yeni planlama süreçlerinde “alt bölge kavramı”nı dikkate almak 
ve bunu ilerde uygulama programlarına da yansıtmak gerekecektir. Örneğin 
bugün Gaziantep’in iller arası gelişmişlik sıralamasındaki yeri 25 iken Şırnak’ın 
75’dir. Dolayısıyla geleceğe yönelik kalkınma planlarında bu özelliğin göz 
önünde tutulması, illerin sadece “kalkınmada öncelikli iller” kategorisinde sı-
nıflandırılmasıyla yetinilmemesi, yani daha gerçekçi, uygulamada daha etkin 
ve işlevsel bir yaklaşıma göre davranılarak yerel özelliklere daha fazla önem 
verilmesi gerekmektedir.

d) Dördüncü ders, GAP kapsamında şimdiye kadar gerçekleştirilen büyük fi-
ziki yatırımların geniş kitlelere yönelik beklenen etkileri yaratamadığı, örneğin 
istihdama gereken katkıyı sağlayamadığı ve daha çok enerji dolayısıyla ulusal 
ekonomiye ve sulama sistemleri dolayısıyla da sayıları sınırlı büyük toprak sa-
hiplerine yarar sağladığına dair tespittir. Bundan böyle “insan merkezli sürdü-
rülebilir kalkınma anlayışı” çerçevesinde GAP’ta kesinlikle yapılması gereken 
küçük ölçekli ancak binlerce haneyi kapsayan, yaygın kalkınma projelerini uy-
gulamaya koymaktır. Bu yapılamadığı takdirde GAP’ın bir bölgesel kalkınma 
projesi olarak “toplumsal meşruiyet” temelleri güçlendirilemeyecek, katılımcı 
planlama çabalarından beklenen sonuç alınamayacak, kalkınmadan beklenen 
sosyal iyileşme ve refah gerçekleşemeyecektir.

Konuşmama son vermeden şu konunun da altını çizmek isterim: GAP’ta ciddi 
sosyal sorunlar vardır. Ama benzer sorunlar dünyadaki birçok ülke için de 
geçerlidir. Bunlara Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler de dahildir. GAP Bölgesi, 
jeopolitik açıdan dünya coğrafyasındaki yeri, konumu ve sahip olduğu doğal 
kaynaklar (örneğin su kaynakları) bakımından daha farklı, daha duyarlı olun-
ması gereken özellikler göstermektedir.

Sonsöz

Bu özellikler ve özel konum yüzden GAP ve Güneydoğunun sosyal sorunları 
çok faktörlü ele alınmak durumunda olup, bölge genelinde özellikle bölge-
nin huzuru ve dünya barışı için katılımcı demokrasiyi tabanda güçlendiren ve 
insan haklarına özen gösteren, istihdam, sağlık ve eğitim, doğal kaynak ve 
çevre sorunlarını öncelikle ele alan kadınların kamusal alanda daha etkin roller 
üstlenmesini teşvik eden, tüm insanların geleceğe güvenle ve umutla baka-
cağı bir kalkınma sürecini hedefleyen bir yaklaşımın mutlaka uygulamaya ko-
nulması gerekmektedir. Geçmişin değerlendirme sonuçları bize, insana daha 
fazla önem vermenin, insan unsuruna daha fazla yatırım yapmanın, mali, fiziki 
sermaye kadar “’sosyal sermaye”nin de kalkınma açısından son derece önem 
taşıdığını göstermektedir. Bu yüzden temel sorun sadece mali kaynak soru-
nuna indirgenerek tanımlanamaz. Güneydoğu sorununda en önemli konu, 
ulusal düzeyde net, açık, gerçekçi ve insanı merkez alan bir kalkınma politika 
ve stratejisinden ve bunlara dayalı bir programdan yoksun olmak konusudur. 
GAP’ın, son yıllardaki girişimleri ve bünyesindeki özverili uzmanların çabaları, 
kanımca tüm bu eksikliği gidermeyi ya da en azından bu sorunun çözümüne 
katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Sorularınız varsa, tartışabiliriz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Toplantının yeri ve tarihi konusunda kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır.
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Dünya’da ve Türkiye’de Kırsal Kalkınmanın Gelişen Dinamiği: 
Gönüllü Kuruluşlar (Hükümete Bağlı Olmayan Kuruluşlar)

Doç. Dr. Ahmet Saltık 
Dr. Bülent Gülçubuk

1. Giriş

Geçmişten günümüze kırsal kalkınma tüm dünyada, başta tarım sektörü olmak 
üzere farklı alanlarda değişik yöntem ve yaklaşımlarla uygulanmıştır. Bu sapta-
ma, Türkiye için 1950 öncesi “Köy Enstitüleri” ile başlayan ve 1960’lı yıllardan gü-
nümüze dek süren “planlı kalkınma” ve 1980’li yıllarda başlayan “yapısal uyum” 
dönemleri için de geçerlidir. Ne yazık ki yapılan çalışmalardan alınan sonuçlar 
genellikle başarısızdır. Bu yüzden kırsal alanın kalkınması ve tarımda gelişme 
sağlanması bugün de güncelliğini korumakta; kırsal kalkınma alanında metodo-
lojik sorunlar ile kırsal alandan kaynaklanan göç ve istihdam sorunları tüm baskı-
sıyla artarak sürmektedir. Mevcut uygulamalarda görülen başlıca eksiklikler;

• gereksinimlere yanıt verecek uygunlukta plan ve programların geliştirileme-
mesi,

• planların önceden yapılması gereken gerçekçi, işlevsel alan araştırmaları 
bulgularına dayandırılamaması,

• alandaki insanların görüş ve önceliklerinin dikkate alınmaması,

• konu ve sorunlara yanlıca teknik açıdan yaklaşılması, izleme ve değerlendir-
me süreçlerinin ihmal edilmesi,

• en önemlisi kalkınmanın olmazsa olmaz ilkelerinden “katılımcılık” ve “sür-
dürülebilirlik” e gereken önemin verilmemesidir.

Sonuç, kırsal alanda adil/insani kalkınma sağlanamamakta dünyanın varsıl-
yoksul ülkeleri arasında ve yoksul ülkelerin kendi içlerinde toplumsal farklı-
laşmalar artmakta, açlık sınırındaki nüfus giderek çoğalmakta, gıda güvenliği, 
barınma, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere erişemeyen marjinal kesimler 
özümsenemeyecek bir büyüklüğe ulaşmaktadır.

Bu durum, özellikle son 20 yıllık dönemde, kalkınma alanında geleceğe yöne-
lik yeni arayışları hızlandırmış, yeni değerler, paradigmalar oluşturulmasına yol 
açmıştır1(*). Artık, çağdaş kalkınma anlayışında ana hedef; sorunlarının farkına 
varan, bununla yetinmeyip çözüm yollarını ve yöntemlerini üretebilen, öncelik-
le kendi gücüne dayanan, karar alma ve uygulama süreçlerine etkin bir biçim-
de katılan örgütlü topluluklar oluşturmaktır. Sorun, kalkınmanın insanileştiril-
mesi, demokratikleştirilmesi, özellikle kırsal/tarımsal alanda yerelleştirilmesi ve 
tüm bu süreçlerde hedef kitle ya da grupların kalkınmanın her aşamasına aktif 
olarak katılmalarının sağlanmasıdır. Bunun için katılım ve örgütlenme alanında 
hükümet dışı yeni seçenekler üretilmesi, teknik ve sosyal açıdan geçerli, etkin 
yöntemler geliştirilmesi gerekmektedir. Günümüzde, çalışmalarında “katılım”ı 
ve “sürdürülebilirlik”; mutlak koşul olarak kabul eden ve dünyada giderek 
1 Paradigmanın değişimine ilişkin özet bilgi için Ek-1’e bakınız.
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büyüyen bir güç haline dönüşen “gönüllü kuruluşlar” yeni seçenekler arasın-
da ön sırada yer almaktadır.

2. Gönüllü Kuruluşların Nitelikleri ve Farklı Tipleri

Özellikle gelişmiş toplumlarda belirli amaçları gerçekleştirmek veya belirli ko-
nularda kamuoyunu aydınlatmak, yönlendirmek için çalışan gönüllü kuruluşlar 
bulunmaktadır. Gönüllü kuruluşlar olarak isimlendirilen bu kuruluşlar, topluma 
bir şeyler verme, bir şeyler yapma ve ortaya koyma heyecanı ile oluşmuş ve 
“Özel Hukuk Tüzel Kişiliği”ne sahip kuruluşlardır.

Hükümetlere doğrudan bağlı olmayan bu kuruluşların, kendilerini özel ve 
resmi kamu sektöründeki kuruluşlardan ayıran üç temel özelliği vardır (Ural, 
1995). Bunlar;

a) Gönüllülük esasına dayanmak ve kâr etmeyi ana amaç olarak görmemek,
b) Bürokratik olmayan esnek bir yönetim yapısına sahip olmak,
c) Örgütsel kararlarda ve uygulamalarda katılımcılığı benimsemek.

Bu özellikler kuşkusuz, her model ve tipolojide olduğu gibi gerçeği bütünüyle 
yansıtmayan, fakat ana özellikleri itibariyle hükümete bağlı olmayan birer kuruluş 
olan “gönüllü kuruluşları” tanımlayan soyutlamalardır. Gönüllü kuruluşların za-
man içinde örgütsel yapılarında, hatta niteliklerinde köklü değişiklikler meydana 
gelebilir. Zira, kuruluş Dönemlerinde dış ve iç bağışlarla yaşamını sürdüren bazı 
kuruluşların (Bangladeş’te Greemen Bank, BRAC, Srî-Lanka’da kredi koope-
ratifi gibi çalışan SANASA ve Türkiye’de Türkiye Kalkınma Vakfı gibi) sonradan 
üretim, ticaret ve bankacılık sektöründe büyük ölçekli işletmelere/kuruluşlara 
dönüştüğü; bunun örgütsel sürdürülebilirlik ya da kendine yeterlilik açısından 
doğal bir evrim süreci olduğu, bilinmektedir (Edwards-Hulme, 1993).

Kalkınma ve toplum sorunları alanında etkinlik gösteren kurum ve kuruluşları 
günümüzde, Üç farklı sektörde gruplayan görüşler giderek benimsenmekte-
dir. Bunlar; siyasal iktidar amacı güden hükümetlerle ve genel ulusal politika-
larla; güvenlik, sağlık, adalet ve eğitim ile ilgili resmi kamu/devlet sektörü, 
amacı kar etmek olan özel sektör ve iki sektörün yanında genellikle vakıflar ve 
derneklerin oluşturduğu kâr amaçsız üçüncü sektör’dür (Baloğlu, 1994).

Üçüncü sektör, ulusal ya da bölgesel/yöresel düzeyde etkinlik gösteren vakıf-
lar ve dernekler ile uluslararası düzeyde faaliyetleri olan; özellikle refah düzeyi 
yüksek zengin ülkelerin hükümet dışı kuruluşları olan kuruluşlardan (NGO’s: 
Non Governmental Organizations) oluşmaktadır. Kâr amaçsız sektör bütün 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek gelişmektedir. Nitekim, Türkiye’de 
bugün 50 binin üzerinde dernek ve vakıf bulunmaktadır (Anonim, 1996 a)

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların toplum yaşamındaki önemi giderek büyü-
mektedir. Buna, Drucker (1996) Amerika Birleşik Devletleri’nden çarpıcı olarak 
şu örneği vermektedir:

“Kar amaçsız sektörün genelde Amerika’nın en çok istihdam eden sektör 
olduğunu pek az kimse bilir. Her iki yetişkinden biri-toplam olarak yakla-
şık 80 milyon insan- gönüllü olarak, haftada ortalama beş saatini bir ya 
da birkaç tane kâr amacı gütmeyen organizasyona verir. Bunun eşdeğeri 
10 milyon tam zamanlı iştir. Bu gönüllülere para ödense, ücretleri asgari 
ücret bile olsa, 150 milyar doları ya da GSMH’nın yüzde 5’ini bulur”.
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Ülkemizde de en az kırsal kalkınma alanında olmakla beraber gönüllü kuruluş-
ların (vakıf, dernek) sayısı ve çalışma alanı giderek artmaktadır. Vakıf ve dernek-
lerin, sayı ve etki itibariyle bir toplumdaki durumu, o toplumun aynı zamanda 
kalkınmışlık düzeyinin de bir göstergesidir, inisiyatifin tabandan kaynaklandı-
ğı, çoğunlukla üyelerinin bağışları ve ödentileriyle varlıklarını sürdüren, resmi 
kurumlarla ilişkilerinde belirli bir mesafeyi muhafaza eden, şeffaflığı, özerkliği 
ve katılımcı davranışları benimseyen bu tip kuruluşlar aynı zamanda toplumda 
gerçek demokrasiyi güçlendirenler olarak yorumlanabilir.

2.1. Üçüncü Sektör Olarak Gönüllü Kuruluşların Etkinlik Alanları

Gönüllü kuruluşları, etkinlik alanlarına ve buna bağlı olarak belirlenen çalışma 
yöntemlerine göre iki ana grupta sınıflamak mümkündür:

Birinci kategori; daha çok bilgi ve bilinç yayma, resmi politikaları etkileme, çev-
re, doğal kaynaklar, insan hakları, kadın hakları, çalışan ya da kimsesiz çocuklar, 
vbg. belirli sorunlar etrafında yayın, yayım, tanıtım yoluyla halkı harekete geçir-
meye, bu hareketleri güçlendirmeye, baskı grupları oluşturmaya çaba gösteren 
dernek, vakıf, platform ve benzeri yasal kuruluşlardan oluşmaktadır.

İkinci kategori ise; hedef gruplarının katılımını ve güçlendirilmesini esas alan 
yöntemlerle kentsel ve kırsal alana yönelik, sosyal ve ekonomik amaçlı küçük 
ve orta ölçekli projeler geliştirerek, bunları alanda bizzat uygulayan, uygula-
ma, izleme ve değerlendirme süreçlerine aktif olarak katılan, sayısı örgütsel 
yapının niteliğine bağlı olarak değişen profesyonel kadrolarla çalışan kuruluş-
larca oluşturulmaktadır.

Her iki kategorinin kuruluşları arasında amaç birliği ve bazı projelerin uygulan-
masında işbölümü ve somut işbirliği yapılabilir. Bu bağlamda, özellikle ikinci 
kategoride sınıflanan ve daha ziyade alan uygulaması yapan kuruluşlar, pro-
jelerinin niteliğine göre hem yerel halk. (örneğin; köyler, kentlerde mahalleler,) 
ya da toplulukların belirli kesimleriyle (kadınlar, işsiz gençler, topraksız haneler, 
küçük girişimciler vb.) hem de resmi kamu ve araştırma kuruluşlarıyla, kendi 
özerkliklerini fazla zedelemeden yakın işbirliği içinde davranırlar, özellikle su, 
sağlık, sanitasyon, eğitim, aile planlaması, orman ve ağaçlandırma, arazi kul-
lanımı ve erozyonla mücadele, mikro havza düzeyi kalkınma gibi. çalışmalar-
da gönüllü kuruluşlar teknik, uzmanlık ve idari açılardan kamu desteğini almak 
zorunda kalabilirler, örneğin, Türkiye’de ilk defa kırsal alanda halk katılımını 
gerektiren “sosyal ormancılıkta” ülke koşullarına uygun tekrarlanabilir model 
arayışını hedef alan proje uygulamalarında TC Orman Bakanlığı merkez ve 
saha teşkilatı ile Türkiye Kalkınma Vakfı beş yıllık bir dönem boyunca yakın 
bir işbirliği içinde çalışmış ve bu işbirliğinden her iki taraf, gelecek uygulamalar 
için son derece yararlı dersler elde etmiştir.

2.2.Gönüllü Kuruluşların Çalışmalarında Temel Yaklaşım

a)Hedef Grup: Özellikle kırsal kalkınma alanında çalışan gönüllü kuruluşlar 
tarafından geliştirilen projelerde hedef gruplar yoksullar, küçük çiftçiler ve giri-
şimciler ile kadınlar başta olmak üzere marjinal kesimlerdir. Gönüllü kuruluşlar 
için hedef grubun belirlenmesi çalışmaların en önemli aşamalarındandır.

b)Kalkınma Anlayışı: Ekonomik büyümeye önem veren tutucu kalkınma an-
layışının kent ve kırda yaşayan yoksul hanelere verecek bir şeyi yoktur. Kal-
kınma toplumdaki “tüm insanların istediklerini elde etmelerini mümkün 
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kılmak” (Clark, 1996) olmalıdır. Kalkınma sosyal adalete, demokrasi ve insan 
haklarına, doğal kaynakların etkin yönetimine, alt yapıların geliştirilmesine ve 
ekonomik büyümeye aynı ölçüde önem vermelidir.

c)Uygulama Yöntemi: İnisiyatifin ve önceliklerin halktan kaynaklandığı kal-
kınma projelerinde başarı, ancak eğitim, yayım, örgütlenme, üretim için te-
mel girdilerin sağlanması, uygun teknolojilerin seçimi, kredi ve pazarlama gibi 
bileşenlerin bir bütün olarak planlanmaya dahil edilmesi, ayrıca değerlendir-
me ölçüt ve göstergeleri ile risk faktörlerinin önceden tanımlanması suretiyle 
mümkündür.

3. Kırsal Kalkınmada Gönüllü Kuruluşların Ayrıcalığı

Özellikle son 25-30 yıldır kırsal kalkınma çalışmalarında ortaya çıkan ortak gö-
rüş, hükümet merkezli çalışmaların istenilen başarıya ulaşamadığıdır. Dünya 
genelinde yürütülmüş olan onlarca projenin sonuçları da bunu göstermekte-
dir. Bunun en önemli nedeni ise, daha önce de belirtildiği gibi, “katılım”, hedef 
kitle görüşlerinin ve öncelikli gereksinmelerinin dikkate alınmamasıdır. İşte, 
gönüllü kuruluşların kalkınma çalışmalarındaki en önemli özelliği “katılım”\ ön 
plana çıkarmasıdır.

3.1. Gönüllü Kuruluşlar Açısından Katılım ve Güçsüzlerin Güçlendirilmesi

Dünya Bankası kaynaklarına göre katılım; mevcut durumun analizi, kalkınma 
etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde yöresel/yerel 
nüfusun ya da program/proje hedef kitlesinin yol gösterici olduğu, yerel/yöre-
sel topluluklar ile kalkınma uzmanları arasındaki bir eylem ve iletişim sürecidir. 
Katılımı mutlak bir koşul olarak öngören “katılımcı kalkınma”, ilgili alandaki 
nüfusa; kadınlara ve erkeklere potansiyellerinin ve öncelikli gereksinimlerinin 
ne olduğunu, nerede, ne zaman ve nasıl bir kalkınma programı/projesi uygu-
layacaklarını belirleme fırsatı veren bir yaklaşımdır (Anonim, 1996b). Bu tanım, 
katılımı karar alma süreçlerine etkide bulunmayla, toplumsal güç ya da ikti-
dar ile ilişkilendirerek yapılmaktadır. Aynı şekilde, Birleşmiş Milletler Toplumsal 
Kalkınma Araştırma Enstitüsü (UNRISD: United Nations Research Institute for 
Social Developmenf) katılımı; denetimden uzak tutulan sosyal grupların ve ha-
reketlerin, kaynaklar ve düzenleyici kurumlar üzerindeki denetimlerini artırmak 
amacıyla giriştikleri örgütlü çaba olarak tanımlamaktadır (Pearse-Sticrel, 1979). 
Bu tanımıyla katılım ideolojik bir anlam içermekte; toplumsal/politik iktidarın 
yeniden paylaşımını gündeme getirmekte, “sistemi olduğu gibi sürdürmekten 
yana olan süreçlerle sistemi dönüştüren süreçler arasında temel bir ayrımı 
gerekli görmektedir, bir başka deyişle burada katılım, sistem dönüştürücü bir 
süreç olmaktadır. Bu bağlamda kullanıldığında katılım, sosyal eşitlik ve güçsüz 
kesimlerin güçlendirilmeleriyle yakından ilişkilidir” (Shepherd, 1998).

Güçsüzlerin Güçlendirilmesi: Yaygın anlamıyla gerçek katılımcılık, ekono-
mik güç, eğitim, etnik köken ve cinsiyet (gender) bakımından zayıf konumda 
bulunan, kalkınma programlarının hedeflenen temel gruplarını oluşturmala-
rına karşın kalkınma süreçlerinde çoğunlukla sesleri duyulmayan yoksul ve 
yoksunların bu süreçlerde etkin olabilmelerini mümkün kılmaktır. Katılımcılığın 
karşıtları, genellikle ekonomik açıdan yoksulluğu ve sosyo-kültürel bakımdan 
yoksunluğu, diğer bir deyişle halktaki bilgi noksanlığını ve bilinçsizliği katı-
lımın önündeki önemli engeller olarak görme ve gösterme eğilimindedirler. 
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Dünya coğrafyasının Güneyinde yer alan yoksul ülkelerin nerdeyse tamamının 
merkeziyetçi-bürokratik yapılarında ve halkı dışlayan seçkinci tavırlarında bu 
eğilimleri kolayca gözlemek mümkündür. Somut bir örnek olarak, ülkemizde 
eğitimi tek başına kalkınmanın belirleyici faktörü sayan ve giderek değişmeye 
başlayan yaygın görüş verilebilir.

Demokrasiyi tabana yaymak için toplumun tüm kesimlerinin mutlaka belirli bir 
eğitim düzeyinde olması gerekmez. Katılımcılık, katılımı mümkün kılmak için 
gerekenin yapılması, söylemin ötesinde eylemde sorumluluk almak demektir. 
Bu da, hiç kuşkusuz toplumda, proje uygulama alanlarında eğitime ve örgütlü 
davranışlara gereken önemin gösterilmesini, bütüncül bir yaklaşımla kalkınma-
nın öznesi olan en muhtaç kesimlerle karşılıklı öğrenme ve birlikte uygulama 
süreçlerini yaşamayı gerektirir. Kişi, kurum ve kuruluşlar için katılımcı tutum ve 
davranışlar, geçmişin alışkanlıklarından, grupsal ilgi ve çıkar farklılıklarından do-
layı kolay sağlanamaz. Proje yönetimlerinde ve kalkınma uygulamalarının ger-
çekleştirildiği alanlarda katılımcı demokrasiyi tabana yaymak, güçsüzleri güçlü 
kılmayı ve bunun için özel bir çaba harcamayı gerektirir.

Kalkınma alanının bilim ve eylem insanları güçsüzleri güçlendirmenin (em-
powerment) çeşitli boyutlarını tanımlamış ve katılıma ilişkin bazı göstergelerin 
geliştirilmesine zemin hazırlamışlardır (Stepherd, 1998). Bunlar:

1. Dezavantajlı ve güçsüz kesimlerin kendi denetimleri altındaki yapılanmalar-
da örgütlenmeleri.

2. Bu kesimlerin toplumsal ortamları ve geliştirdikleri süreçlere ilişkin bilgilerin 
bizzat kendileri tarafından derlenmesi; bilinçlenme.

3. Kendi kendine yeterlilik; yani kolektif bir kimliğin yarattığı dayanışma.

4. Kendini tekrarlama yerine, kendini yenileme ve yaratıcılık.

5. Kurumsal gelişme, özellikle kollektif görevlerin yönetimi ve karar alma sü-
reçlerine kitlesel katılım.

6. Dayanışma; uyuşmazlık ve gerilimlerin üstesinden gelme, yardımlaşma 
ve herkesin sahip çıkacağı bir oydaşmayı sağlama yeteneği.

7. Kadınların kendi görüşlerini daha rahat dile getirmelerinin sağlanması ve iki 
cinsiyet grubu arasındaki ilişkilerin kadınların gözünde de eşitliğe doğru 
yönelmesi.

Buraya kadar sözü edilen “güçlendirme”, tabanda meydana gelen değişimler 
sonucunda daha geniş anlamda toplumda da birtakım değişiklikler olduğu/
olacağı anlamına gelir. Güçlendirme, kalkınmaya katılanların ortaklaşa öğren-
dikleri kesintisiz bir süreçtir. Belirli bir yerelliği kapsayan kırsal kalkınma, katı-
lımcıların alan deneyimleriyle zenginleşen dinamik bir süreçtir. E|u nedenle, 
kırsal alan sorunlarının çözümüyle ilgili, etkin sonuçlar verecek hazır reçeteler 
yoktur. Reçeteler, katılım ile daha da zenginleşir.

Burada hemen belirtmek gerekir ki, kırsal kalkınma çalışmalarında ilgili uzman 
ve bürokratın kalkınma alanındaki bazı temel kavram, ilke, yöntem ve yaklaşım-
lara aşina olması projelerin başarısı için yeterli değildir. Hükümetlerin değişen 
politikaları, globalleşen dünyanın etkileri, piyasalar, kredi mekanizmaları, tarım-
sal girdi ve çıktı fiyatlarındaki dalgalanmalar, insani ve mali kaynakların sınırlı-
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lığı gibi faktörlerin yerel/yöresel düzey Sürecindeki etkileri, ancak yerel halkın 
bilgisine, yönetsel yeteneklerine, sorun tanımlama ve çözüm yolları geliştirme 
becerilerine, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerine bağlı olarak değişir. Ger-
çekten de, merkezden üretilmiş plan, program ve projelerin dünyanın birçok 
yerinde işe yaramadığı anlaşılmıştır. Türkiye’de de çoğu dış kaynaklı (Dünya 
Bankası ile IFAD, UNDP, FAO vb. Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşlar) proje-
lerin, merkezi-bürokratik yönetim yapılarından dolayı, -bürokrasi bunu kabul 
etmese de-, planlanan hedefleri sağlayamadığı bilinmektedir.

Bir projenin başarılı olup olmadığı, bu projenin amaçları ve sonuçlarının karşı-
laştırılması kadar projede izlenilen yöntem ve kuralların ortaya konulması ile de 
anlaşılabilir. Kırsal halkın sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesi biçiminde 
ifade edilebilecek temel amaçların, ne biçimde gerçekleştirilebildiği yapılacak 
değerlendirme ve tartışmalar sonucunda ortaya konulabilir. Türkiye’de 1970’li 
yılların sonundan beri uygulanan kırsal kalkınma projeleri ile birçok olumlu ge-
lişmenin sağlandığı bir gerçektir. Buna karşın projelerdeki eksiklikler ise daha 
fazladır denebilir. Özellikle tamamlanmış projelerin (Erzurum kırsal kalkınma 
projesi ve Çorum-Çankırı kırsal kalkınma projesi) uygulamasında görülen eksik-
liklerin giderilmesi, daha sonraki projelerin başarılı olması açısından önem taşı-
maktadır. Bundan hareketle, bugüne kadar uygulanan projelerde başarıya tam 
olarak ulaşmayı engelleyen özellikle katılım ve örgütlenme alanlarında görülen 
başlıca eksiklikler veya yanlışlıklar şu biçimde özetlenebilir:

1. Kalkınma projelerinin kararı genellikle merkezi karar organlarının onayıyla 
alınmış, hedef kitle istekleri ise dikkate alınmamıştır. Yani, planlama hataları 
yanında en önemli eksiklik hedef kitle grubunun katılımı sağlanamamıştır. Hal-
buki, çağdaş kalkınma yaklaşımı kırsal halkın istekleri doğrultusundaki çalış-
maları içermektedir.

2. Beklentileri ve gereksinimlerini projelerde göremeyen hedef kitle ile proje 
arasında kopukluk olmuş, bütünleşme sağlanamamıştır. Projelerde halkın gö-
rüşlerine yer verilmemesi karşılıklı güven ortamının oluşmasını engellemiştir. 
Doğal olarak, bu koşullarda uygulanmaya çalışılan proje, hedefleri ile bütünle-
şememekte ve hedeflerin gerisinde kalmıştır.

3. Türkiye’de projelerde yer seçimi ve öncelikler aşırı merkeziyetçi yapıdan da 
dolayı siyasi tercihlerle belirlenmektedir. Bu durum sonuçta maddi ve manevi 
kayıplara yol açmakta ve yeni rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bunun yerine 
kalkınmaya gerçek gereksinim gösteren ve çalışmaya istemli yerlerden başla-
nılması proje başarısını artırabilmektedir.

4. Projelerde yerel canlandırıcılara ve önderlere yer verilmemiştir.

5. Projelerde üretici örgütlenmesini her düzeyde destekleyecek çalışmalara 
gereken önemin verilmemesi, projelerin geleceğinin bağımsız üretici örgütle-
rine devredilmemesi uygulama sonrası projelerin kalıcılık ve süreklilik şansını 
azaltmıştır.

6. Projelerin her aşamasındaki ağır bürokrasinin yanı sıra, yerel proje eleman-
larının yetki ve sorumluluklarının sınırlanması proje elamanlarının becerilerini 
ve proje başarısını olumsuz yönde etkileyen bir faktör olarak yapay engeller 
oluşturmuştur.

7. Projelerin hazırlanmadan önce geniş kapsamlı ve ayrıntılı sosyo-ekonomik 
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incelemenin yapılarak illerin doğal kaynakları, tarımı, sanayisi, işgücü gibi po-
tansiyellerinin iyice etüt edilmemesi kısa, orta ve uzun vadede nelerin yapıla-
bileceğini net olarak ortaya koyamamıştır. 

8. Projelerin uygulanması sırasında ve sonrasında izleme ve değerlendirme 
çalışmalarının yeterince yapılamaması, projelerin uygulama sürecinin tamam-
lanmasıyla bitmiş ve görevin tamamlanmış kabul edilmesi ve daha önce uy-
gulanmış projelerde edinilen deneyimlerin yeni projelerin planlanması aşama-
sına aktarılmaması yeni modellerin geliştirilmesini engellediği gibi, var olan 
eksiklikleri ve hataları da devam ettirmiştir veya etmektedir.

Görüldüğü gibi, projelerde katılım ve örgütlenmenin arka planda bırakılması 
başarının önündeki en önemli faktörlerdir. Kırsal kalkınma uygulamalarından 
çıkan derslere göre katılım, tutumlarda değişikliği; anlayış ve alçakgönüllülü-
ğü, planlamada esnekliği, sonuçların izlenmesinde ve elde edilmesinde sabırlı 
olmayı gerektirmektedir. Kırsal alan kalkınmasında başarı için siyasal destek, 
adem-i merkezileşme, geleneklere uygun topluluk örgütlenmesi, demokratik 
önderlik, proje yönetiminde özerklik, kendi kendine yeterliliği geliştirici yön-
temlerin teknolojilerin geliştirilmesi gibi etmenler önemlidir. Bunlar hem prog-
ram/proje planlama hem de uygulama süreçlerinde bir bütün olarak mutlaka 
değerlendirilmelidir. Ve bu değerlendirmelerde, projelerden doğrudan ve do-
laylı etkilenecek köy, hane, kadın, kamu ve yerel kuruluşların katılımı, görüş ve 
önerilerinin mutlaka dikkate alınması temel koşuldur.

3.2. Katılımı Geliştirmede Gönüllü Kuruluşların Rolü

Gönüllü kuruluşların kalkınma çalışmalarındaki en önemli özelliği daha önce-
de ısrarla belirtildiği gibi “katılım” ı ön planda ele almasıdır. Bu nedenle, çalış-
malarda insan boyutu yani hedef kitle öncelikli unsurdur.

Genel kanı, projelere hedef grupların katılımını geliştirmede Gönüllü Kuruluşların 
( kimine göre Hükümet Dışı Kuruluşların, kimine göre Sivil Toplum örgütleri’nin 
ya da ingilizce adlandırmasıyla A/on Governmental Organization-NGO’ların) 
daha etkin rol oynadıkları yönündedir. Bu büyük ölçüde geçerlidir. “Ne var ki, 
bu kuruluşların da faaliyetlerinde “ölçek büyütme” ya da “etkilerini yaygınlaştır-
ma” konusunda güçlükleri vardır”. Yöresel ölçekli müdahale araçları anlamında 
“projeler, katılımın kapsamını sınırlandırmaktadır” (Shepherd, 1998).

Bununla beraber gönüllü kuruluşların alandaki mevcut formal ve informal ör-
gütlenmelerle birlikte çalışma, katılımı motive etme, etkinliklerden kısa sürede 
olumlu sonuç alma, halkın talep ve girişimlerine uygun yanıt bulma, sorun ta-
nımı ve çözüm önerisi geliştirme çalışmalarında halkı söz sahibi kılma ve pro-
jeyi yerel halk tarafından kavranabilecek ölçekte küçük tutma, gibi konularda, 
resmi bürokratik kamu kuruluşlarından daha elverişli bir konum sergiledikleri 
söylenebilir. Ayrıca, katılım ve insani merkez alan bir kalkınma yaklaşımının 
Türkiye gibi bürokratik ve merkeziyetçi bir yapıdaki ülkede hükümetler tarafın-
dan sürdürülebilmesi oldukça zordur.

Katılım, artık, kalkınmayla doğrudan bağlantılı tüm program ve projelerin temel 
bileşenleri arasında yer almaktadır, örneğin, Dünya Bankası’nın finansman 
yoluyla katıldığı projelerde, personelin katılımcı yöntemler konusunda eğitil-
mesi; “yararlanıcılar” olarak küçük, toplumsal açıdan türdeş gruplar üzerinde 
odaklaşılması; etkili halk örgütlenmelerinin oluşturulması ve güçlendirilmesi; 
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ve katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları-
nın uygulanması temel proje bileşenleri olarak tanımlanmaktadır (Shepherd, 
1998). Gelgelelim, projelerin ancak küçük bir bölümünün bu ilkelere göre ge-
liştirilip uygulandığı, kamu finansmanıyla yürütülen büyük projelerin çoğunlu-
ğunda “katılım”ın yalnızca lafta benimsendiği, gönüllü kuruluşlar tarafından 
uygulanan birçok küçük ölçekli projede bile ancak sınırlı bir katılımcılıktan söz 
edilebileceği, dolayısıyla katılımcı kalkınma alanında genel olarak sorun ya-
şandığı savı öne sürülebilir. Daha önce de değinildiği gibi, katılımcılık kişisel 
ve kurumsal tutum ve davranışlarımızda köklü değişiklik yapılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Kalkınmaya tahsis edilecek kaynakların denetimine ilişkin yeni dü-
zenlemeler, güç ve iktidar ilişkilerinde değişimler, halkın beceri ve yetenekle-
rinden yola çıkıp bunları kalkınma uygulamalarına içselleştirmeden katılımcı 
kalkınmadan söz edemeyiz. Katılımcılığı yaşamın her alanına yayabilmek için 
yeni yol ve yöntemler (örneğin, katılımcı kırsal kalkınma (PRA) gibi) geliştirmek 
(Leurs, 1993) ve bunu yine halkın katılımıyla yapmak gerekmektedir. Ayrıca, 
katılımcılığın kurumsallaşamadığı ve aktif toplumsal katılım ilişkilerinin içinde 
cereyan edeceği kurumsal yapılar, kaynaklara ve temel hizmetlere erişim ve 
insan hakları temelinde hukuki, mali, idari açılardan güçlendirilemediği süre-
ce katılımcılığın kalıcılığından ve/veya sürdürülebilirliğinden de söz edilemez. 
Oysa, katılım proje sona erdikten sonra da sürmesi gereken niteliksel bir dav-
ranış özelliğidir.

4. Küreselleşmenin Gönüllü Kuruluşların Gelişmesindeki Etkisi

Çağdaş toplumun, klasik devlet ve kamu örgütlenmesi dışında daha farklı bir 
örgütlenme süreci yaşadığı, bu süreçte ortaya çıkan hareketlerde yukarıda 
gerekçelerine değinilen katılım’ın yanında ikinci bir faktör/bileşen olarak kü-
reselleşmenin etkisi görülmektedir. Küreselleşmenin temelinde iletişim ve bil-
gi (Information) teknolojisinde meydana gelen devrim ve ulusal ekonomilerin 
köklü bir dönüşüm geçirerek uluslar üstü bir nitelik kazanması yer almaktadır. 
Dünyanın gidişine yönelik algılar da, bu değişime koşut olarak değişmekte, 
toplumlar arasındaki kalkınmışlık düzeyi farklı da olsa dünya ve sorunları tüm 
insanlığın ortak sorunları olarak algılanmaktadır.

Özellikle, dünyanın Kuzey yarıküresinde yer alan refah düzeyi yüksek ülke-
ler.Güney’in yoksul ülkelerindeki açlık, göç ve işsizlik, çevre ve doğal kay-
naklar, sağlık, insan hakları, kadınlar ve cinsiyet, dengeli kalkınma gibi., 
aralarında belirli bir nedensellik ilişkisi bulunan sorunlara şu ya da bu şekilde 
müdahale etme gereğini duymaktadır. Çünkü, bu sorunların artarak sürme-
si, ki genel eğilim bunu doğrulamakta, küreselleşen dünya için ileride telafisi 
zor bir tehlike yumağı oluşturacaktır. Gönüllü kuruluşların yani hükümet dışı 
kuruluşların gelişmesindeki dinamiklerden birisi işte budur. Bu yüzden dünya-
da, geçmiş dönemlerden çok farklı bir biçim ve içerikte, özetlenen bu sorun 
alanlarında etkinlik göstermek üzere, çoğu gönüllülük esasına dayalı örgütler 
kurulmaktadır.

Güney’in yoksul ve yoksun ülkelerinde gönüllü kuruluşların özellikle çevre 
ve kırsal kalkınma alanında çalışan gönüllü kuruluşların, son yıllarda artan 
öneminde ve gelişmelerinde rol oynayan bir diğer etken de, bu ülkelerin top-
lumsal-politik yapılarında çeşitli sosyal kesimlerin denetimine, katılımına açık 
olmayan tutucu alt sistemlerin kalkınma süreçlerini tıkayan, ilerlemeyi engel-
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leyen bir unsur olarak algılanmaya başlanması, bunun bilincine varılması ve 
bu nedenle toplumun marjinal gruplarına yönelik yeni kalkınma seçenekleri 
üretme gereksiniminin hissedilmiş olmasıdır.

Özellikle kırsal kalkınmada gönüllü kuruluşların toplumdaki rolü, işlevi ve say-
gınlığının artmasındaki bir diğer neden de geçmişte uygulanan sanayileşme, 
modernleşme, tarım ve sosyal refah politikalarının başarısızlığının tescili ve 
başarısızlıkta planlama ve uygulamalarda kullanılan yaklaşımların yanlışlığının 
bilincine varılmasıdır. (Saltık, 1995).

5. Sonuç

Günümüz kalkınma anlayışının yeniden tanımlanmasında bir yandan geçmiş 
uygulamaların yanlışlığının bilinç düzeyine çıkılması, diğer yandan da hükü-
mete bağlı olmayan gönüllü kuruluşların etkileri vardır. Geçmiş dönemlerin kal-
kınma müdahalelerinde insanlar gelişmenin nesnesi olarak algılanmış; ken-
dilerine daha ziyade kalkınma götürülme’ye çalışılmıştır (Tilakaratna, 1987). 
Bu süreçlerde küçük üreticiler ve kırsal alan ihmal edilmiş, katılımcı demokrasi 
anlayışına ters düşen, bürokratik-teknokratik tavırlar egemen olmuş, “yukarı-
dan aşağıya” bir yaklaşım uygulanmıştır. Sonuç olarak gerek ülkeler arasında 
gerekse ülkelerin kendi sosyal yapılarında farklılaşmalar artmış, açlık, yoksul-
luk, kadın, çocuk, istihdam ve göç sorunları bir kısır döngüye dönüşmüştür.

Çözüm, insan unsurunu merkez alan, insana değer veren ve insanlardaki ya-
ratıcı gücü açığa çıkarıp, tüm tarafların işbirliğiyle kalkınma süreçlerini yeni-
den başlatmaktır. Bu süreçlerde, yeni örgütsel ve yöntemsel seçenek olarak 
“gönüllü kuruluşlar”a, “sivil toplum örgütleri”ne önemli görevler düşmektedir. 
Çünki, bu çağdaş örgütlenmeler, bazı zaaflarına karşın, kalkınmaya en fazla 
gereksinim duyan kesimleri kurtarmak iddiası yerine, demokratik bir biçimde 
onlarla birlikte çalışıp, birlikte öğrenerek çözüm bulmanın başlıca yol olduğu-
nun bilinciyle hareket etmekte ve bu alanda da başarılı örnekler ortaya koy-
maktadırlar.

Bu bakımdan Gönüllü Kalkınma Kuruluşları (NGO’lar) kırsal alan kalkınmasında 
gelişen ve dikkatle izlenmesi ve etkinliklerine katılınması gereken yeni bir top-
lumsal dinamiktir. Katılımcılık bu süreçte kilit kavramdır. Andrevv Shepherd’ün 
(1998) belirttiği gibi, kırsal kalkınma bağlamında katılımın asıl konusu, kırsal 
kesimdeki “yoksulların kalkınma projelerine dahil edilmesi değil, yoksulların 
kendi çıkarlarını dile getirebilecekleri, ellerinde olanı savunabilecekleri ve yeni 
alanlara yönelebilecekleri örgütlerin ve örgütler kümesinin geliştirilmesidir”. 
Kırsal kalkınma kuruluşlarının yapacağı en iyi iş, gönüllü kuruluş tipi bu örgüt-
sel gelişmeleri kolaylaştırmak ve bunları yoksullara, küçük üreticilere, kadın-
lara ve marjinal kesimlere yarar sağlayacak maddi, kurumsal ve yasal deği-
şikliklerle ilişkilendirmektir. Bunun nasıl yapılacağına ilişkin elde hazır bir kalıp 
yoktur. En etkin ve doğru yol süreç içinde katılımcılarla birlikte bulunacak ve 
biçimlenecektir
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Kalkınma Projelerinde Etki Ölçme ve Değerlendirme 
Araştırmaları: TKV Erzurum-Uzundere ve Sinop-Durağan 
Proje Müdürlükleri Bünyesinde Uygulanan Seracılık ve Yem 
Bitkileri Üretimi Projelerinden Örnekler

Doç. Dr. Ahmet Saltık1

Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör2

Giriş

Bilindiği gibi “kalkınma projelerini” tek yönlü hizmet götürmeye dayalı “insa-
ni yardım projelerinden” ayıran temel ölçütler “katılım” ve “sürdürülebilirliktir.” 
Hedef kitle ya da hedef grupların projelere katımı ile projelerin sürdürülebilirliği 
arasında sıkı bir ilişki bulunduğu artık herkes tarafından genel bir doğru olarak 
kabul edilmektedir. Tarafların ya da “partnerlerin” aktif katılımını sağlamadan 
projelerde sürdürülebilirliği gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu, dünyadaki 
kalkınma deneyimlerinden edinilen en önemli güncel derslerden biridir. 

Bu yazıda, yerel düzeyde uygulanan küçük ölçekli kalkınma projelerinin ya-
rattığı etkilerin nasıl ölçülebileceğine ilişkin bazı alan uygulamalarına dayalı 
örnekler üzerinde durulmaktadır. Bu örneklerle ilgili uygulama süreç ve so-
nuçlarına geçmeden önce projelerde kalkınma, etki ölçme ve değerlendirme 
konularıyla doğrudan bağlantılı, yukarıda adı geçen iki temel kavrama; katılım-
cılık ve sürdürülebilirlik kavramlarına kısaca değinmek yararlı olabilir. 

Katılım

Katılım, hem “global toplum” hem de “program/proje” düzeyinde tanımlanabi-
lir. Örneğin, “paydaşların kendilerini ilgilendiren kararlar, kaynaklar ve kalkın-
ma girişimleri üzerinde denetim ve etkide bulundukları bir süreç” olarak tanım-
landığında, katılım, daha ziyade sistem dönüştürücü bir süreç ya da toplumsal 
adalet, toplumdaki güçsüz kesimlerin güçlendirilmesine yönelik bir kavramı 
çağrıştırmaktadır. Bu niteliğiyle “katılım, karar alma ve denetim süreçlerinden 
uzak tutulan grup ve hareketlerin kaynaklar ve düzenleyici kurumlar üzerinde-
ki denetim güçlerini arttırmak amacıyla girişilen örgütlü çabadır” (Shephard, 
A.Sustainable Rural developmen, Chapter 7, 1998). Dünya Bankası kaynak-
larında katılım, “mevcut durumun analizi, kalkınmaya yönelik faaliyetlerin 
planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi eylemlerinde hedef 
grupların rehberlik ettiği, yöre halkıyla kalkınma uzmanları arasındaki iletişim 
süreci” olarak tanımlanmaktadır (The World Bank Participation Sourcebook, 
1996, s. 47).

Bu ikinci tanımda, katılım ve/veya katılımcılık kavramı birincisinden farklı olarak 
kalkınma plan ve projelerinin başarısında hedef grupların planlama, uygulama 
ve değerlendirme süreçlerine katılmalarının gereği ve önemi vurgulanmak su-
retiyle tanımlanmaktadır.

1 SÜRKAL Başkanı, Sosyolog
2 ODTÜ, Sosyoloji Bölümü
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Sürdürülebilirlik

Kalkınma program ve projelerinde sürdürülebilirlik, bir kalkınma projesinin 
sona ermesinin ardından, yani projeyi yürüten grubun geri çekilmesiyle, baş-
latılmış ve belirli bir düzeye getirilmiş faaliyetlerin gelecekte de yerel yararla-
nıcılar tarafından devam ettirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır (CIP and SDC 
Manuel, 199; SLM_IM Guidelines, 1999). Bu anlamda “sürdürülebilirlik” kavra-
mı bir projenin niteliğini ve geleceğini sorgulamak ta, proje süresinde yaratılan 
bağımlılık ilişkilerinin ileride nasıl önleneceği konusuna dikkat çekmektedir. 
Çünkü “proje” demek, niteliği gereği başlan gıcı ve sonu önceden bilinen plan-
lanmış etkinlikler sistemi demektir. Proje lerde önemli olan proje süresi içinde 
başlatılan faaliyetlerin proje süresi so nunda da sürdürülebilmesi için gerekli 
teknik, örgütsel, idari ve mali koşul ları hazırlamaktır. Bunu yerine getirebilmek 
için de, bir projenin farklı dö nemlerinde farklı süreçlerin yaşanması; değişik 
amaç ve niteliklere sahip etkinliklerin, ardışık ya da paralel uygulanması ge-
rekmektedir. Örneğin, çok genel hatlarıyla bakıldığında bir projede sürdürü-
lebilirlik için üç aşama ayırdedilebilir. Bunlardan birinci aşama, dış desteğin 
ağırlıklı olduğu “hiz met sunumu” (service delivering), ikinci aşama eğitim ve 
örgütlenme etkin liklerinin daha yoğun ve yaygın uygulandığı “kapasite geliş-
tirme” (capacity building), üçüncü aşama ise, dış desteklerin ve proje yöne-
timinin aşamalı bir stratejiye uygun olarak alandan geri çekilmeye başladığı, 
yetki ve sorum lulukların hedef grupların organizasyonlarına devretme faaliyet-
lerinin yo ğunluk kazandığı “güçlendirme” (empowerment) aşamasıdır. (SDC, 
Sustainability of Development Projects, Working Document, Bern, 1992).

Sürdürülebiliğin Gerekleri

Projelerden beklenen hedeflerin sağlanabilmesi için, genel olarak birbi rini iz-
leyen bu aşamaların gerektirdiği tüm çalışmaları (katılımcı deneme, demons-
trasyon ve pilot uygulamalar ile eğitim, örgütlenme ve hedef gruplardaki so-
run çözme yeteneklerini geliştirme etkinlikleri) gerçekleştirmek kaçınılmaz ön 
koşuldur. Ayrıca bunların paralelinde gerek proje başlangıcında gerekse proje 
uygulama süresi içinde dikkate alınması gereken ve pro jelerin başarısını et-
kileyen dış ve iç faktörler de vardır. Örneğin, hedef grup ların mevcut yaşam 
stratejileri ve üretim kültürleri ile genel eğilimlerini dikkate alan gerçekçi pro-
jelendirme, projenin ve proje sonunda oluşacak işletmelerin sağladığı ya da 
sağlayacağı yararlar ve karlılık, ulusal politika ve kalkınma stratejilerine uygun-
luk bu faktörler arasında yer almaktadır.

Projelerin başarısında, dolayısıyla sürdürülebilirliğinde rol oynayan bu etmen-
lere ek olarak, bu tebliğin konusuyla doğrudan ilgili diğer bir faktör de etkin 
bir izleme-değerlendirme (monitoring and evaluation) sisteminin kurulması ile 
ilgili olanıdır.

İzleme-Değerlendirme

Sürdürülebilirliğin sağlanması için, kalkınma projelerinin gelişim sü reçleri içe-
risinde, yaratılan sosyal, ekonomik, çevresel ve kurumsal etkiler, proje ele-
manlarının araştırmaları, gözlemleri, yerel katılımcılarla birlikte gerçekleştirilen 
toplantılarda yapılan eleştiriler, öneriler ve istekler doğrultu sunda düzenli ve 
sürekli olarak izlenmek durumundadır. Bu izlemenin ama cı, kalkınma projele-
rinin sürdürülebilirliğin öneminin tüm taraflarca farkın da olunmasını sağlamak 
ve tüm taraflar/paydaşlar arasında bu konudaki du yarlılığı arttırmaktır. Geliştiri-
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lecek düzenli bir izleme yönetimi, sürdürülebilirlik açısından proje ve program-
ların zayıf ve güçlü yanlarını tüm katılımcılarla birlikte analiz etme ve alınması 
gereken uygun ve makul ön lemleri zamanında alabilme konusunda, proje ilgi-
lileri arasında ortaklaşa bir anlaşma zemini sağlama açısından da önemlidir.

Etki Ölçme-Değerlendirme Araştırması: Kapsam ve Yöntem

Bu araştırmanın yapıldığı evrende farklı iki coğrafi bölgenin (Orta Ka radeniz ve 
Doğu Anadolu) toplam 13 köy, 960 hane ve yaklaşık 5400 nüfu su yer almak-
tadır. Araştırmanın kapsamında seçilmiş iki projeye (serada sebze üretimi ile 
kuru arazide yem bitkisi üretimi) katılan toplam 188 hane den 87’si üzerinde 
anket uygulanmıştır.

Akademik ve sivil toplum niteliğindeki iki kuruluş elemanları arasında tama-
men gönüllülük çerçevesinde gerçekleştirilen bu çalışmada, sürdürü lebilirlik 
açısından yukarıda çizilmeye çalışılan kavramsal çerçevede ve belirtilen ge-
nel amaçlar doğrultusunda hareket edilmiştir. Bu doğrultuda TKV’nin Orman 
Bakanlığı ile ortaklaşa olarak 1991 yılında başlattığı “Tür kiye’de Uygun Halk 
Ormancılığı Modellerinin Geliştirilmesi” projesi kap samında Erzurum-Uzunde-
re Seracılık projesi ve Sinop-Durağan Yem Bitki leri üretimi pilot uygulamaları 
aracılığıyla bir ölçme ve değerlendirme modeli oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu 
model, sürdürülebilirliğin sağlanmasın da vazgeçilmez ilke olan katılımcılığa 
gereken önemi vererek projelerin tüm taraftarıyla birlikte oluşturulmuştur. Bu 
birliktelik, geliştirilen kriter ve gös tergeler konusunda da geçerlidir.

TKV bünyesinde bugüne kadar yazılan raporlar ve yapılan kurum içi değer-
lendirmeler kalkınma projelerinin başarısını yansıtmaktadır (TKV, 1993; 1996; 
1999a; 1999b) . Ancak, bu raporlardaki değerlendirmeler bir boyutta yanlılık 
(subjectivity) taşımakta ve çoğunluğun temsil gücünün tam olarak yansımadı-
ğı doğrultusundadır. Bu eksikliği kısmen ortadan kaldırmak ve bugüne kadar 
genellikle niteliksel (qualitative) çalışmalarla sürdürülen değerlendirmelerin, 
niceliksel (quantitative) boyuta taşınabilmesi için araştırmadaki model gelişti-
rilmiştir. Çalışmanın geleceğe yönelik amacı ise, TKV bünyesindeki diğer tüm 
program ve proje gruplarının kendi kendilerine sürdürülebilirliğe yönelik et-
kin bir izleme aracı/yöntemi oluşturmalarına zemin yaratmaktır. Böylece, proje 
ekiplerinin arasında, sürdürülebilirliğin önemi konusundaki duyarlılık artacak 
ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik önlemler geliştirilebilecektir.

Etki-Ölçme ve Değerlendirme araştırması üç temel bölümden oluşmaktadır; 
Birinci bölümde, araştırmaya katılan proje köyleri hakkında demografik ve 
sosyolojik veriler, bilgiler ve köylerin kırsal dönüşüm profilleri irdelenmiştir. Bu 
bölümün amacı, her iki bölgede de sahaya ilk defa 1991 yılında adım atan 
TKV’nin projelerini/programlarını hangi sosyal alt yapı üzerinde temellendir-
diğini belirlemek, elde edilen başarıları ya da amaçlanan ancak ulaşılamayan 
hedefleri zaman boyutunda bir bütünsellik içerisinde değerlendirebilmektir.

Araştırmanın ikinci bölümünde, projelerin çeşitli boyutlarda yarattığı etkileri 
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeye ekonomik boyutun yanı sıra sosyal/
kültürel, teknik (sadece seracılık projesi ipin geliştirilmiştir), kurumsallık ve 
çevresel etkini irdelenmesi eklemlenmiştir. Bu boyutlar Ekonomik Etki, Tekno-
loji Kullanımına Yönelik Etki, Çevresel Etki, Sosyal ve Kültürel Etki, Kurumsal 
Etki olarak adlandırılmıştır. Daha sonra, her bir betimlenen boyutun gösterge-
leri yaratılmış ve bunlar ölçülebilir birer değişkene dönüştürülmüştür.
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Araştırmanın son bölümünde ise tartışılan teknoloji kullanımına yönelik etki, 
çevresel etki, ekonomik etki, sosyal ve kültürel etki ve kurumsallaştırma etki 
değerlendirme sonuçları 100 puan üzerinden matematiksel bir sayı endeksine 
dönüştürülmüştür. Modelleme aşamasında, indekse dönüştürülen değişken-
ler arasında ilişki irdelenmiştir.

Böylece, bu araştırmayla Türkiye’de gerek ikili anlaşmalar çerçevesin de uy-
gulanan hükümet projelerinde, gerekse STK’lar (sivil toplum kuruluş ları) ta-
rafından yürütülen küçük ölçekli kalkınma projelerinde ilk defa etki ölçme-de-
ğerlendirme alanında tüm tarafların katılımına özen gösteren bir model arayışı 
başlatılmış olmaktadır.

Bulgular

Bölüm I: Çalışmaya Katılan Köyler Hakkında Demografik ve Sosyolojik 
Bilgiler ve Köylerin Kırsal Dönüşüm Profilleri

Erzurum-Uzundere Müdürlüğü bünyesinde 1993 yılından beri yürütülen Sera-
cılık projesi, Altınçanak, Çamlıyamaç, Dikyar, Gölbaşı, Kirazlı ve Sapaca olmak 
üzere altı köyde uygulanmıştır. Sinop-Durağan Sosyal Ormancılık Projesi ise 
1993 tarihinde Çorakyüzü, Sarıyar, Beyardıç, Kirencik (Kizilcik), Hacımahmut-
lu, Ortaköy ve Köseli olmak üzere yedi köy ve bu köylere bağlı mahallelerde 
aşamalı olarak başlatılmıştır.

Araştırmanın birinci bölümünde proje kapsamına alınan köylerin kırsal dönü-
çüm profilleri, köyler hakkındaki demografik ve sosyolojik bilgiler, yayımlar-
dan (örn., Durağan Kaymakamlığı, 1995) köylerde bulunan yaşlı kişilerle sözel 
tarih yöntemi kullanılarak ve derinlemesine mülakatlar yapılarak toplanmıştır. 
Ayrıca, muhtarlıklardan elde edilmiş bilgiler değerlendirilmiştir. Bu bölümün 
amacı TKV’nin proje ve programlarını hangi ekonomik ve sosyal alt yapı üze-
rinde temellendirdiğini belirlemektir.

Gerek Erzurum, gerekse Sinop’da TKV projelerine katılan köylerde Pazar eko-
nomisine eklemleme açısından kırsal dönüşümler geç yaşanmıştır. Örneğin 
Erzurum’un köyleri elektrikle 1975 sonrasında, telefon ve şebeke suyu ile 1990 
sonrasında tanışmıştır. Burada ilginç olan nokta, altyapının tamamlanması ile 
TKV projelerinin başlatılması aynı döneme denk gelmektedir. Ancak, Sinop’ta 
kırsal dönüşümler Erzurum’la karşılaştırıldığında daha da geç yaşanmıştır. Bu 
köyler, elektrikle 1985 sonrasında tanışmıştır. İlkokul Sinop’da projeye dahil 
edilen köylerde 1956’larda, Erzurum’un köylerinde ise 1945’ lerde açılmıştır. 
Köylerde gerçekleştirilen yüzyüze mülakatlarda, Sinop’a kıyasla Erzurum’da 
eğitime daha fazla önem verildiği saptanmıştır.

İki bölgede de son yıllardaki yaşanan dönüşüm çok hızlıdır. Hızlı sosyal de-
ğişim de farklı yaş grupları arasında (jenerasyonlar arasında) kopukluk yarat-
makta ve göçü hızlandırmaktadır. Ancak, TKV projelerinin etkisiyle mevsimlik 
göç yavaşlamıştır. Köylerde kentsel yasam olanakları ve kalitesine (quality of 
life) yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi beklenilmektedir.

Köylerdeki ekonomik faaliyetler incelendiğinde, TKV çalışmalarının etkisinin 
önemi anlaşılmaktadır. Gerek seracılık, gerekse yem bitkileri üretimi yöreler-
de TKV sayesinde ilk defa başlatılmış projelerdir. TKV’den önce iki bölgede 
de piyasaya dönük baskın bir ekonomik aktivite bulunmadığından yoksullaş-
ma artmış ve nüfus artışının etkisiyle de doğal çevrenin (örneğin ormanların) 
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olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Ayrıca, kalkınma projeleri aracılığıyla 
doğal kaynakların iyileştirilmesine yönelik önemli girişimlerde bulunulduğu ve 
başarılı sonuçlara ulaşıldığı saptanmıştır.

Köylerdeki ekonomik faaliyetler incelediğinde, bir çeşit sivil toplum kuruluşu 
(STK) sayılabilecek olan TKV’nin, bu yörelerde yarattığı etkilerin önemi daha 
da net bir şekilde anlaşılmaktadır. Gerek seracılık gerekse yem bitkileri üretimi, 
bu yörelerde TKV sayesinde ilk defa başlatılmıştır. TKV’den önce iki bölgede de 
piyasaya dönük baskın bir ekonomik aktivite bulunmadığından yoksullaşma 
giderek hızlanmış ve nüfus artışının etkisiyle de, başta ormanlar olmak üzere 
doğal çevre üzerinde sosyal baskı artmış, tüm doğal kaynaklar için olumsuz 
bir etkilenme süreci hızlanmıştır. Bu sü reç, kalkınma projelerinin uygulamaya 
konulmasıyla yaklaşık on yıllık bir zaman diliminde doğal kaynakların iyileştiril-
mesi yönünde olumlu etkiler yaratmış, bu alanda başarılı sonuçlara ulaşıldığı 
saptanmıştır. Çalışmaların çevre köylere de yayılması halinde başlatılan bu sü-
reçlerin örnek alınacak bir “model’e dönüşme olasılığı yükselmiştir.

Erzurum’un Uzundere ilçesi köylerinde özellikle son yıllarda baba-oğul arasın-
daki ataerkil örüntüler çözülmeye başlamıştır. Sinop köylerinde ise daha çok 
toplumsal cinsiyete dayalı eşitsiz örüntülerde farklılaşmalar ya şanmaktadır. 
Bunda da kuşkusuz hızlı dönüşümlerin yanı sıra, yürürlüğe konulan kalkınma 
projelerinin etkisi bulunmaktadır.

Bölüm II: Kalkınma Projelerinde Etki Ölçme ve Değerlendirme

Bu bölümde, genel amaçlar doğrultusunda, sürdürülebilirlik açısından kalkın-
ma projeleri tüm katılımcılarla birlikte değerlendirilmiş ve uygun göstergeler-
de anlaşma zemini sağlanmıştır. TKV projelerinin önemli amaçları arasında 
yöreye gelir getirici projelerin uygulanmasının yani “yoksulluğun” azaltmanın 
yanı sıra “yoksunluğu” da azaltmak bulunmaktadır. Bu doğrultuda, proje et-
kinliği değerlendirilirken, ekonomik boyutun yanı sıra sosyal/kültürel, teknik, 
kurumsallık ve çevresel boyutlardaki etkinin de irdelenmesinin gerekliliği üze-
rinde ortak görüş birliğine varılmıştır. Çalışmada, bu boyutlar ekonomik etki, 
teknoloji kullanımına yönelik etki (sadece Erzurum için geçerli), çevresel etki, 
sosyal ve kültürel etki ve kurumsal etki olarak adlandırılmıştır. Etki değerlendir-
me kriterleri ve göstergeleri bu beş alan çerçevesinde hazırlanmıştır. Önceki 
çalışmalar ışığında (Çakmak, 1994; GAP ve TKV, 1999), TKV bölge katılımcılar 
ve yerel katılımcılarla birlikte oluşturulan göstergeler ile sürdürülebilir kalkınma 
ilişkisi aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

“Ekonomik Etki Boyutu”nun Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri
• Hane gelirindeki artış
• Hane gelirinin istikrarlı oluşu
• Projeden elde edilen gelirin haneye giren toplam gelir içindeki payının artışı
• Kredi alıyorsa, bu kredinin istikrarlı olarak azalması
• Hanenin tasarruf yapıyor olması
• Projeden sonra ücretli işgücü kullanımının oluşması ve artması
• Projeden sonra ücretsiz aile işgücü kullanımının oluşması ve artması
• Projeyle ilgili gelir-gider hesabim hanenin kendi basma yapabilmesi
• Üretimin/isletmenin büyütülmesi
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• Elde edilen ürünlerin hem hanede tüketilmesi hem de pazara sunulması
• Projeden sonra yeni ev eşyası satın alınması ve alınan eşyanın türü

“Sosyal/Kültürel Etki Boyutu”nun Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri
• Hanede son beş yılda, 0-6 yaş arası ölen çocuğun bulunmaması
• Hane nüfusunun ölüm/doğum nedenlerinin haricinde sabit kalması ya da 

artması
• Hanenin göç verme eğiliminin azalması
• Mevsimsel göçün azalması
• Köyde okur-yazarlık oranının artması
• Kız çocuklarının okula devam durumunun artması
• Hanedeki kültürel isteklerin (seyahat etme imkanları, boş zaman değerlen-

dirme aktiviteleri) karşılanma durumunun/imkanının, hanede bulunan tüm 
bireyler için geçerli olması

• Komşuların bakış açısının olumsuz yönde değişmemesi
• Konuta yönelik yenileme girişimlerinde bulunulması
• Hanenin köy içerisindeki sosyal statüsünde artma gözlenmesi
• Hanenin köy kararlarına etkisinin bulunması
• Köyün yönetimine ve köyle ilgili kararlara kadınların ilgisinin ve katılımının 

artması
• Hanedeki erkek çocukların (14 yas ve altı) işgücüne katılımda azalma ya-
şanması

• Hanedeki kız çocukların hane-içi işgücüne katılımda azalma yaşanması
• Projelerin hanedeki kadın ve erkek işgücünü dengelemesi
• Hanedeki yeni bir ürünün denenmesine, evin içerisindeki kullanımına yöne-

lik bir aletin alınmasına; çiftlik, tarla, bağ, bahçe gibi alanlarda kullanılması 
gereken aletlerin satın alınmasıyla ilgili karar verme süreçlerine eşlerin or-
tak katılımının oluşması.

• Hanedeki kadınların ve erkeklerin köy dışına çıkma sıklığında artış olması
• Köy içinde bir sorunu köylünün kendi arasında çözebilmesi.

“Çevresel Etki Boyutu”nun Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri
• Projelerin önerdiği üretim biçimine geçtikten sonra tarıma elverişli olmayan 

arazilerin kullanımında azalmanın olması
• Projelerle birlikte serbest otlatmaya dayalı hayvancılıkta azalmanın olması
• Suyun etkin kullanımının gerçekleşmesi
• Suyun paylaşımına yönelik sorunların aynı kalması ya da azalması
• Gelecekte toprağın kirlenmesine/yok olmasına yönelik bilincin oluşması
• Yakacak odun ihtiyacının ormandan sağlanması yerine, farklı seçeneklerin 

ortaya çıkarılması

“Kurumsallaşma Etki Boyutu”nun Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri
• TKV projesi sayesinde öğrenilenlerin, TKV’ye danışmadan uygulanabilmesi
• TKV’den öğrenilenlerin başkalarına aktarılabilmesi
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• Üreticinin girdi teminini TKV danışmanlığı olmadan yapabilmesi
• Hanedeki uygulayıcının yanı sıra ücretli ya da ücretsiz çalışanların işi teknik 

açıdan iyi öğrenmiş olmaları
• Katılımcıların farklı bir üretim biçimine dönmeyi düşünmemeleri
• Katılımcıların kendi aralarında (girdileri ortak temin etmek, pazarlama so-

runlarını çözmek vs. gibi) yöresel bir örgütlenmeye ihtiyaç duymaları
• Projeden sonra diğer üretim faaliyetlerinde azalma gözlenmesi

“Teknoloji Kullanımına Yönelik Etki Boyutu”nun Sürdürülebilir Kalkınma Göster-
geleri (bu bölüm sadece Seracılık projesi için oluşturulmuştur)
• Teknik Bilgi düzeyinin artması
• Teknik bilginin alındığı kişilere, kurum ve kuruluşlara ulaşım kolaylığının art-

ması
• Mevcut teknik üretim bilgi düzeyini geliştirme isteğinin oluşmuş olması
• Kullanılan araç ve gereçlerde yaşanan değişimler
• Tohum, ilaç, fide toprağı, ve gübre vb. girdilere ihtiyacın artması
• Yeni bilgi ve teknolojilerin takip edilebilirliği
• Tavsiye edilen yeni teknik bilgilere ve teknolojilere uyum sağlanabilmesi
• Paketleme, ambalaj ve sınıflama konusunda sorunların farkında olunması
• Sonbaharda yapılan turşuluk muhafaza (geç sonbaharda ayaz vurmadan 

önce ürünün toplanıp belli bir süre, özellikle ev ortamında, üç gün ile on 
gün arasında bekletmek, daha sonra pazara sunmak), ürünü pazara ulaş-
tırma, satış ve pazarlama konusunda sorunların bulunması

Yukarıda betimlenen göstergeler, ölçülebilir birer değişkene dönüştürülmüş-
tür. Örneğin, Teknoloji Kullanımına Yönelik etki Boyutu’nun Sürdürülebilir Kal-
kınma Göstergelerinden birisini oluşturan “Teknik bilgi kullanım düzeyinin art-
ması” anket formunda

“Teknik bilgiyi alabileceğim kişilere, kurum ve kuruluşlara
a) kolaylıkla ulaşabiliyorum
b) ulaşamıyorum”

şeklinde soru formuna dönüştürülmüştür (Bakınız Ek-l). Ankette sorunun (a) 
seçeneğini işaretleyen katılımcı “1” puan, (b) seçeneğini işaretleyen katılımcı 
ise “0” puan almaktadır. Sorudaki (a) seçeneği teknoloji kullanımına yönelik 
sürdürülebilirlik sağlandığını göstermektedir. Diğer seçenek ise (b) seçeneği 
bu alanda sürdürülebilirlik bulunmadığını belirtmektedir. Aynı bölümde bulu-
nan diğer 16 soru içinde benzer puanlandırma yöntemi izlenmiştir. Eğer ka-
tılımcı bu bölümde bulunan 17 sorunun her birinden “1” puan alırsa, toplam 
17 puanla teknoloji kullanımına yönelik etki boyutu bölümünden en yüksek 
(maksimum) sürdürülebilirlik göstergesine erişecektir. Diğer bir ifadeyle bu 
bölümdeki sürdürülebilirlik toplam sayısı “0” ile “17” puan arasında değişmek-
tedir. Benzer matematiksel mantık diğer bölümler içinde geçerlidir. Anketteki 
amaç, her beş bölümde bulunan değişkenleri ayrı birer katsayıya dönüştür-
mektir. Böylece, Teknoloji Kullanımına Yönelik Etki Boyutu, £evresel Etki Bo-
yutu, Ekonomik Etki Boyutu, Sosyal/kültürel Etki Boyutu, ve Kurumsallaşma 
Etki Boyutu bölümündeki sorular aracılığıyla her bir bölüm için 5 katsayıdan 
oluşan bir indeks oluşturulmuştur. Böylece beş değişkenin içinde bulunduğu 
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matematiksel bir model elde edilebilmiş ve etki boyutlan arasındaki ilişkiler 
hesaplanmıştır.

Yukarıdaki boyutlar ve göstergelerin tespitinin ardından, hanedeki demogra-
fik bilgiler de oluşan anket formuna dahil edilmiştir. Geliştirilen anket formları 
içerik ve biçim açısından bir kez daha tartışılmış, seçilen pilot hanelerde uygu-
lanmış ve çıkan sonuçlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler ve değişiklikler 
yapılarak işler hale getirilmiş ve çoğaltılmıştır.

Anket kapsamına alınacak hanelerin seçiminde belirli kriterler göz önüne alı-
narak “tabakalı örneklem” yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde beş kriter göz 
önünde bulundurulmuştur. Bunlar, katılımcıların (1) farklı köylerden olmaları; 
(2) farklı bilgi ve beceri düzeyine sahip olmaları; (3) farklı teknoloji kullanım be-
cerilerinin bulunması; (4) farklı sera/arazi büyüklüğüne sahip olmaları ve; (5) 
üreticilere ulaşılabilirlik. Bu kriterlere dayanarak Erzurum’da toplam 98 sera 
üreticisinin arasından 43 üretici; Sinop’ta ise 90 yem bitkileri üreticisi arasın-
dan 44 üretici anket çalışmasına dahil edilmiştir.

Bu bölümdeki önemli bulgular ise şu şekilde özetlenebilir: 

EKONOMİ

Seracılık Projesi
• Seracıların pazar ekonomisine entegrasyonu sınırlı ve yavaştır.
• Seracılık bir aile işletme modeline dönüşmüştür. Sadece büyük üreticilerde 

dışarıdan işgücü istihdam edilmeye başlamıştır.
• Seracılık üretimiyle birlikte gelir düzeyinde artış yaşanmaktadır. Ancak özel-

likle küçük ölçekli sera üreticilerinde bu artış istikrarsızlık göstermektedir.
• Gelir getirici ekonomik aktivite olan serada sebze üretiminin hane geliri-

ne anlamlı oranda katkıda bulunmasının yanı sıra, hanelerdeki “yasam 
kalitesi”ni de göreceli olarak artırmaktadır.

Yem Bitkileri Üretim Projesi
• Yem bitkileri üretiminde son yıllarda anlamlı artış vardır.
• Yem bitkileri üretimi hane içi tüketime yönelik yapılmaktadır ve üreticilerinin 

pazar ekonomisine entegrasyonu hemen hemen yok denecek kadar az-
dır.

• Ancak, yem bitkileri üretimiyle birlikte gelir düzeyinde artış yaşanmaktadır.
• Yem bitkileri üretimi başladıktan sonra köy tasarruf sandıklarındaki öden-

tide artış vardır. Bu bize üreticiler arasında ivmesi yüksek örgütlenme ve 
dayanışmanın olduğunu yansıtmaktadır.

ÇEVRE

Seracılık Projesi
• Seracılıkla birlikte ortak su kullanımına yönelik olumlu etkinin yanı sıra 

olumsuz etki de beraber yaşanmaktadır. Köylerde su kaynakları nın yeter-
sizliğinden ileri gelen ve seracılık yapmayan haneler aleyhine gelişen bir 
bölüşüm dengesizliği oluşmaktadır.

• Üretimde kullanılan gübre, ilaç ve plastik malzemelerin şu anda ol masa bile 
zamanla yaratması olası çevre kirliliği konusunda bazı olumsuz göstergeler 
vardır.
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Yem Bitkileri Üretim Projesi
• Elden çıkmakta olan araziler yem bitkileri üretimi sonrasında tekrar verimli 

hale dönüşmüştür.
• Ormandan yakacak odun temini azalmıştır.
• Yem bitkileri üreticilerinin sahip oldukları küçük baş ve büyük baş hayvan 

sayısında artış, ancak serbest otlatmaya dayalı hayvan sayısında azalma 
vardır.

• Yem bitkileri üreticileri aynı zamanda meyve üretimi yapmaktadır. Üretici 
bu ekonomik faaliyete toprağından yer ayırmış ve geleceğe yönelik para 
kazanma umudu içerisindedir.

• Doğal kaynakların üzerindeki baskının hafiflemesi açısından özellikle kuzi-
ne tipi soba ve tüplü ocak sayısındaki artış dikkate çekici bir gelişme gös-
termektedir.

SOSYAL

Seracılık Projesi
• Kadınların ev içerisinde satın almaya yönelik kararlara katılımının artması, 

toplumsal cinsiyet açısından sosyal yapıda değişimlerin yaşanmaya başla-
dığını göstermektedir.

• Seracılıkla uğraşan hanelerde azalmayla birlikte, köy genelinde kente göç 
ve mevsimsel göç devam etmektedir.

• İş bölümü ve kültürel doku açısından, kadınların iş yükü erkeklere oranla 
daha fazla artmıştır, ancak kadınlar erkeklerden yaşamlarından daha az şi-
kayet etmektedir. Yüz yüze yapılan görüşmelerde kadınlar, seracılık üretim 
biçimi ile ilk defa “ceplerine para girdiğini” belirtmişlerdir. Bu var olan eşitsiz 
toplumsal cinsiyete dayalı sosyal yaşamdaki değişimlerin, olumlu yönde 
bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

Yem Bitkileri Üretim Projesi
• Projeye katılan haneler kalabalık geniş aile özelliğini taşımaktadır. Ancak 

ortalama hane büyüklüğü 1993 yılında 7.3 iken bu oran 6.8’e düşmüştür.
• Son on yıllık süre içerisinde eğitim açısından önemli gelişmeler yaşanmıştır.
• Üreticilerin çoğu ileri yaştadır.
• Makineli üretim biçimi olmadığı için iş hayvan sayısının dağılımı yüksektir ve 

bu hayvanların bakımlarıyla kadınlar ilgilenmektedir.
• Kadınların ev içerisinde satın almaya yönelik kararlara katılımları artmıştır. 

Buda bize toplumsal cinsiyet açısından sosyal yapıda olumlu değişimlerin 
olduğunu göstermektedir.

• Yem bitkileri üretimiyle uğraşan hanelerde azalmayla birlikte, köyden-kente 
göç ve mevsimsel göç devam etmektedir.

• İş bölümü ve kültürel doku açısından, kadınların iş yükü erkeklere oranla 
daha azalmıştır yinede kadınlar yaşamlarından erkeklerden daha az şikayet 
etmektedir.

• Projeden sonra özellikle ev aletlerinin satın alınmasında artış gözlenmiştir 
(örneğin, kuzine tip soba, tüplü ocak gibi)

• Çocuk ölüm oranında ve Bafra’ya çalışmaya giden çocuk sayısında azalma
gözlenmiştir.
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KURUMSAL

Seracılık Projesi
• Seracılar kendi aralarında yöresel bir örgütlenmeye ihtiyaç duyduk larını fa-

kat bu ihtiyacı tam anlamıyla nasıl karşılayacaklarını bileme diklerini belirt-
mişlerdir. Bu, temel üretim girdilerinin topluca satın alınması ile hanelerdeki 
ürünlerin ortaklaşa pazarlanmasına yönelik bi linç yeterince gelişmediğinin 
bir göstergesi olarak yorumlanabi lir. Üreticiler, piyasaya dönük üretim ya-
pan, kayıt tutan, hesap yapan bir “çiftçi tipi”ne dönüşememiştir.

• Proje köylerinde ilerde üretimin artması ve rekabet koşullarının de ğişmesiyle ör-
gütlü davranışların da değişeceği konusunda yeni fikirleroluşmaya başlamıştır.

Yem Bitkileri Üretim Projesi
• Yem bitkileri Üreticileri kendi aralarında yöresel örgütlenmeye ihtiyaç duy-

duklarını belirtmiştir. Büyük bir çoğunluk kooperatif gerçekleşseydi yem bit-
kileri üretim projesi daha gelişirdi inancını taşımaktadır.

• Yem bitkileri Üreticileri başka bir üretim biçimine dönmek istememektedir. 
Ancak, bu üretim biçimini hayvancılıkla birleştirerek Pazar ekonomisine 
bağlanmak istediklerini belirtmişlerdir.

TEKNOLOJİ

Seracılık Projesi
• Seracıların tümü teknik üretim bilgilerini geliştirmeye ihtiyaç duyarken, üretim

sırasında kullanılan araç ve gereçlerde değişim yapanlar yandan azdır.
• Seracıların girdileri arasında en önemli yeri “tohum ihtiyacı” ve “fide 

ihtiyacı”tutmaktadır.
• Bazı seracılar teknik bilgilerini geliştirmeye ihtiyaç duymalarına rağmen ve 

yeni tekniklere uyum sağladıklarına inanmalarına rağmen, yenilikleri takip 
etmemektedir.

Bölüm III: Modelleme
Çalışmanın bu bölümünde daha önce tartışılan teknolojik kullanıma yönelik etki, 
çevresel etki, ekonomik etki, sosyal ve kültürel etki ve kurumsallaşma etki de-
ğerlendirme sonuçlan 100 puan üzerinden matematiksel bir sayı indeksine dö-
nüştürülmüştür. Modelleme aşamasında ise indekse dönüştürülen değişkenler 
arasında ilişki korelasyon katsayıları hesaplanarak irdelenmiştir. Bunun sonu-
cunda, Seracılık projesi kapsamında ekonomik, çevresel ve teknoloji kullanı-
mına yönelik etkiler arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 
Örneğin büyük ölçekli seralarda daha fazla gelir artışı ve istikrar yaşanmaktadır 
(r = 0.4). Ayrıca, sera büyüdükçe teknoloji bilgi kullanımı ve çevresel etki boyutu 
artmaktadır (r = 0,538; r= 0.25ç). Erzurum’da değişkenler arasındaki ilişkinin 
en etkili olduğu alan “ekonomik etki” ile “çevresel etki” arasındadır. Ekonomik 
seviye artıkça çevreye yönelik olumlu girişimler artmaktadır (r = 0,661). Ancak, 
sosyal ve kültürel açıdan sahada gözlemlenen değişimler (örneğin, baba-oğul 
arasında çözülen ataerkil örüntüler) matematiksel modellemeye yansımamıştır. 
Bu, sosyal ve kültürel alandaki soyut değişkenlerin yeterli düzeyde ölçülme-
mesinden kaynaklanıyor olabilir. Ancak, toplumsal değişimlerin yavaş ve sancılı 
olduğu da unutulmamalıdır. Özellikle birinci bölümde köylerin demografik ve 
sosyolojik analizlerini burada bir kez daha hatırlatmakta yarar vardır. TKV’nin yö-
reye girişi, köylerdeki alt yapının tamamlanması ile aynı tarihe denk gelmektedir. 
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Kuşkusuz bölgedeki değişimin ivmesi hızlıdır. Bunu ve çalışmadaki seracılık ala-
nında geleceğe yönelik olumlu beklentilerini göz önünde bulundurursak, sosyal 
ve kültürel değişimlerin daha da hızlanacağını varsayabiliriz.
Yem bitkileri üretim projesinde ise, ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel ve 
kurumsallaşmaya yönelik istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler bulunmuştur. TKV, 
yem bitkileri üretim projesi aracılığıyla Sinop ilinin yoksul köylerinde hedeflediği 
gruba ulaşabilmiş ve bu projeler aracılığıyla katılımcılar üzerinde basta sosyal 
ve kültürel olmak üzere, ekonomik ve çevresel etki boyutuna yönelik olumlu 
değişimler gerçekleşmiştir. Ayrıca, katılımcılar arasında projelerin kurumsallaş-
masına yönelik olumlu doğrultuda artan bir bilinç düzeyi yaratmıştır. Özellikle, 
sosyal ve kültürel açıdan sahada gözlemlenen değişimler (örneğin, kadın-erkek 
arasında çözülen ataerkil örüntüler) matematiksel modellemeye büyük oran-
da yansımıştır. Ancak, eksik olan önemli bir husus, pazar ekonomisine yönelik 
üretim biçiminin henüz sağlanamamış olmasıdır. Ancak yörenin adı geçen köy 
gruplarında bu ekonomik boyuta geçebilmek için gerekli sosyal alt yapıyı TKV 
sayesinde oluşturmuştur.
Sonuç olarak, bu çalışmada bulgulardan hareketle genel olarak kırsal kalkınma 
program ve projelerinde sürdürülebilirlik izleme boyutunde gerek li kriter ve gös-
tergeler bir taslak niteliğinde oluşturulmuştur. Bu taslağın ge liştirilmesi için ben-
zer alanlarda uygulanması, test edilmesi ve tartışılması ve giderek bir “model” 
niteliğine dönüştürülmesi gerekmektedir. Tartışma süreçlerine proje yönetimleri 
ve resmi kamu kuruluşları temsilcileri yanında proje hedef gruplarım oluşturan 
üretici çiftçi ve köylülerin de dahil edilmesi en az önerilen bu “model” kadar 
önemlidir. Bu doğrultudaki süreçler ilerle-tilebildiği takdirde bu mütevazı araştır-
ma Türkiye’deki kırsal kalkınma pro jelerinde, sürdürülebilirliği katılımcı bir yön-
tem ve kanfitatif kriter ve gös tergelerle izleme alanında gerçekten bir “ilk adım” 
nitelemesini hak edebilir.
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EK I: Anket Formu Örneği (Seracılık) 

I. BÖLÜM: TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK ETKİ BOYUTU İLE İLGİLİ 
SORULAR

1. Teknik bilgiyi alabileceğim kişilere, kurum ve kuruluşlara
 Kolaylıkla ulaşabiliyorum (1)
 Ulaşamıyorum (0)

2. Son yıllarda teknik üretim bilgilerini kullanım düzeyi
 Arttı (1)
 Aynı veya azalıyor (0)

3. Son yıllarda mevcut teknik üretim bilgilerinizi daha da geliştirmeye ihtiyaç 
duyuyor musunuz?

 Evet, duyuyorum (1)
 Hayır, duymuyorum (0)

4. Son yıllarda geçmiş dönemlerden farklı olarak üretim sırasında kullandığı-
nız araç ve gereçlerde değişim oldu mu?

 Evet, oldu (1)  Neler……….
 Hayır, olmadı (0)

5. Seracılığa başlangıç dönemine göre şu an kullandığınız “Tohum” ihtiyacı
 Arttı (1)
 Aynı (1)
 Azaldı (0)

6. Seracılığa başlangıç dönemine göre şu an kullandığınız “İlaç” ihtiyacı
 Arttı (1)
 Aynı (1)
 Azaldı (0)

7. Seracılığa başlangıç dönemine göre şu an kullandığınız “Fide” ihtiyacı
 Arttı (1)
 Aynı (1)
 Azaldı (0)

8. Seracılığa başlangıç dönemine göre şu an kullandığınız “Gübre” ihtiyacı
 Arttı (1)
 Aynı (1)
 Azaldı (0)

9. Seracılığa başlangıç dönemine göre “Fide toprağı”
 Kullanıyor (1)
 Kullanmıyor (0)

10. Seracılıkla ilgili yeni bilgileri ve teknolojileri
  Takip ediyorum (1)  Ne ler………………
  Takip etmiyorum (0)
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11.  Size tavsiye edilen yeni teknik bilgilere ve teknolojilere uyum
 Rahatlıkla sağlıyorum (1)
 Sağlayamıyorum ( 0 )

12.  Seracılıkla ilgili yeni bilgileri ve teknolojileri kutlanıyor musunuz?
 Evet (1) Neler.....................
 Damla sulama (1)
 Hayır  (0)
 Filtre (1)
 Gübre tankı (1)
 Isıtma (1)
 Püskürtme (1)

13.  Paketleme (ambalajlama, sınıflama) konusunda
 Sorunlarım var (1) Neler....................... 
 Sorunlarım yok (0)
 Haneye yönelik üretim yapıyorum (0)

14.  Sonbaharda depolama yapıyor musunuz?
 Evet (1)
 Hayır (0)

15. Depolama konusunda
 Sorunlarım var (1) Neler 
 Sorunlarım yok (0)
 Haneye yönelik üretim yapıyorum (0)

16. Pazara ulaştırma konusunda
 Sorunlarım var (1) Neler 
 Sorunlarım yok (0)
 Haneye yönelik üretim yapıyorum (0)

17. Satış ve pazarlama konusunda
 Sorunlarım var (1) Neler 
 Sorunlarım yok (0)
 Haneye yönelik üretim yapıyorum (0)

Değerlendirme: On yedi soruda (1’den 17’ye) işaretlenen değerler toplanacak
Maksimum değer : 17 x 1 = 17 Maksimum Sürdürülebilirlik
Minimum değer : 17x 0 = 0 Sürdürülemezlik
Sürdürülebilirlik katsayısı 0 ile 17 arasında yer alacak.
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2. BÖLÜM: ÇEVRESEL ETKİ BOYUTU İLE İLGİLİ SORULAR

18. Hanenizde son yıllarda (seracılık üretimine geçişten sonra) tarıma elverişli 
olmayan arazilerin kullanımında

 Azalma var (1)
 Aynı, artıyor (0)

19. Seracılıkla birlikte hayvan sayısında
 Azalma var (1)
 Aynı artıyor (0)

20. Hanenizde son yıllarda serbest otlatmaya dayalı hayvancılıkta
 Aynı, azaldı (1)
 Artış oldu (0)

21. Seracılıkla birlikte su kullanımında daha etkin (az su ile çok yer sulama) bir 
sulama tarzı

 Oldu (1) Neler….
 Olmadı (0)

22. Seracılıktan dolayı suyun paylaşımına yönelik sorunlar
 Arttı (0)
 Aynı, azaldı (1)

23. Sizce, ilerde seranızdaki toprakta ilaç, gübre ve sulamadan kaynaklanan 
bir kirlenme (verimsizlik) olacak mı?

 Evet (1)  Neler 
 Hayır (0)
 Bilmiyorum (0)

24. Yakacak ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz?
 Satın alıyordum, yine satın alıyorum (1)
 Salın alıyordum, ormandan karşılıyorum (0)
 Ormandan karşılıyordum, satın alıyorum (1)
 Ormandan karşılıyordum, yine ormandan karşılıyorum  (0) 

Değerlendirme: Altı soruda (18’den 24’e) işaretlenen değerler toplanacak 
Maksimum değer: 7 x 1 - 7 Maksimum Sürdürülebilirlik 
Minimum değer : 7 x 0 = 0 Sürdürülemezlik 
Sürdürülebilirlik katsayısı 1 ile 7 arasında yer alacak.
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3. BÖLÜM: EKONOMİK ETKİ BOYUTUYLA İLGİLİ SORULAR

25. Daha önceki yıllara oranla hanenize giren gelirde ne gibi bir değişiklik 
var?

 Gelirimiz aynı ya da artıyor (1)
 Gelirimiz azalıyor (0)

26. Haneye giren toplam gelirinizin istikrarı (sürekliliği, düzeni) hakkında ne 
söyleyebilir siniz?

 Sabit gidiyor ve son beş yıl içerisinde fazla iniş/çıkış olmadı (1)
 Sabit değil (istikrarsız(değişken)ve iniş/çıkış oldu (0)

27. Seracılıktan elde edilen gelirin hanenize giren toplam gelir içerindeki payı
 Aynı ve/veya istikrarlı olarak yavaş oranda artıyor (1)
 İstikrar göstermiyor ve/veya azalıyor (0)

28. Kredi borcu (Banka, Tarım Kredi Koop, ORKÖY, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı gibi) borçlarınızın toplam gelir içerisindeki payı

 Kredi almıyorum (0)
 Öz sermaye (1)

29. Nereden Kredi Alıyorsunuz (belirtiniz) 
 1.TKV 2.ORKÖY 3.TARIM KREDİ

30. Aldığınız Kredinizin Koşulları neler 
 4.SYDY 5.ILO/IPEC

31. Alınan bu kredi
 İstikrarlı olarak azalıyor (1)
 İstikrarsız ve/veya artıyor (0)

32. Son yıllarda tasarruf
 Yapıyorum (1)
 Yapmıyorum (0)

33. Seracılıkta (işletmede) ücretli iş gücü kullanımı
 Projeye girmeden önce yoktu, su anda var (1)
 Projeye girmeden önce vardı, ancak şu anda yok (0)
 Projeye girmeden öncede vardı ve projeyle birlikte arttı (1)
 Projeye girmeden önce yoktu, şu anda yok (0)

34. Seracılıkta (işletmede) ücretsiz aile işgücü kullanımı
 Projeye girmeden önce yoktu, şu anda var (1)
 Projeye girmeden önce vardı, ancak şu anda yok (0)
 Projeye girmeden öncede vardı ve projeyle birlikte arttı (1)
 Projeye girmeden önce yoktu, şu anda yok (0)

35. Seracılıkla ilgili gelir-gider hesabını kendi başınıza yapabiliyor musu-
nuz?

 Evet (1)
 Hayır (0)
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36. Son yıllarda serayı
 Büyüttüm (1)
 Büyütmedim / küçüldü (0)

37. Seracılıktan elde ettiğiniz ürünleri
 Sadece hanede tüketiyorum (0)
 Hem hanede tüketiyorum, hem pazara sunuyorum (1)

38. Seracılıktan sonra Salma listesindeki ödentinizde artış var mı?
 Evet, var (1)
 Aynı/azaldı (0)

39. Seracılığa başladıktan sonra ev eşyası satın aldınız mı?
 Evet (1) Neler...
 Hayır  (0)

C- D- Vardı 
E- Seracılıktan 

F- Sonra 

G- Buzdolabı H- İ- 

J- Fırın K- L- 

M- Merdaneli çam.mak. N- O- 

P- Otomatik çam.mak. Q- R- 

S- Bulaşık mak. T- U- 

V- TV. W- X- 

Y- Uydu anteni Z- AA- 

BB-Teyp cc- DD- 

EE- Şofben FF- GG- 

HH-Elektrikli termosifon II- JJ- 

KK-Otomobil LL- MM- 

Değerlendirme: On üç soruda (25’den 36’ya kadar + 1 fazla soru) işa-
retlenen değerler top lanacak
Maksimum değer : 13 x 1 = 13 Maksimum Sürdürülebilirlik 
Minimum değer : 13 x 0 = 0 Sürdürülemezlik 
Sürdürülebilirlik katsayısı 0 ile 13 arasında yer alacak.
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4. BÖLÜM: SOSYAL/KÜLTÜREL ETKİ BOYUTUYLA İLGİLİ SORULAR 

40. Son beş yıldır 0–6 yaş arasında ölen çocuğunuz var mı?
 Evet, var (0)
 Hayır, yok (1)

41. Son beş yıldır ölüm, doğum haricinde ne gibi değişiklik var?
 Aynı ve/veya artıyor (1)
 Azalıyor (0) Neden 

42. Son beş yıldır hanenizden göç eden var mı?
 Evet (0) Neden…....
 Hayır (1)

43. Hanenizde mevsimsel göç edenlerin sayısında
 Azalma var (1)
 Aynı/ artıyor (0)

44. Sizce son beş yıldır köydeki okur yazarlık oranı
 Artıyor (1)
 Aynı (0)

45. Son beş yıldır kız çocuklarının okula devam etme durumu
 Artıyor (1)
 Aynı /azalıyor (0)
 Tavır İyi Kötü

46. Hanedeki kültürel isteklerin (seyahat etme imkanları, eğlence ve boş za-
man değerlendirme aktiviteleri) karşılama durumu 

(Hane reisi)
Bu istekleri karşılayabiliyoruz ve gelecekte de bunları sürdürmeyi istiyoruz (1) 
Hanenin beklentileri karşılanamıyor ve gelecekte bu konuda herhangi bir geliş-
me ola cağına da inanmıyoruz(0)
(Kadın)
Bu istekleri karşılayabiliyoruz ve gelecekte de bunları sürdürmeyi istiyoruz (1) 
Hanenin beklentileri karşılanamıyor ve gelecekte bu konuda herhangi bir geliş-
me ola cağına da inanmıyoruz(0)
(Genç Erkek)
Bu istekleri karşılayabiliyoruz ve gelecekte de bunları sürdürmeyi istiyoruz (1) 
Hanenin beklentileri karşılanamıyor ve gelecekte bu konuda herhangi bir geliş-
me ola cağına da inanmıyoruz(0)
(Genç Kadın)
Bu istekleri karşılayabiliyoruz ve gelecekte de bunları sürdürmeyi istiyoruz (1) 
Hanenin beklentileri karşılanamıyor ve gelecekte bu konuda herhangi bir geliş-
me ola cağına da inanmıyoruz(0)

47. Seracılık üretimine katılmamızdan sonra komşularımızın bize bakış açısı 
olumsuz yön de

 Değişti (0)
 Değişmedi (1)

48. Seracılığa başladıktan sonra oturduğunuz konutun durumunda
 Tadilat yaptım (1)
 Hiçbir şey yapamıyorum ve durumu kötüye gidiyor (0)
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49. Seracılığa başladıktan sonra konutun ısınmasına yönelik
 Tadilat yaptım ve ısınma araçlarını satın aldım (1)
 Hiçbir şey yapmadım ve durum kötüye gidiyor (0)

50. Diğer Hanelere göre seracılıktan sonra ailemizin itibarı(sosyal statüsü)
 Giderek artıyor (1)
 Aynı, artmıyor (0)

51. Hanenizin köye yönelik kararların alınmasında etkisinin olduğunu düşünü-
yor musu nuz? (su, yol, onarım, para toplama, mezarlık yapımı vs...).

 Evet (1)
 Hayır (0)

52. Son yıllarda köyün yönetimine ve köyle ilgili kararlara kadınların ilgisi ve ka-
tılımı

 Artıyor (1)
 Aynı ya da azalıyor (0)

53. Hanedeki erkek çocukların (14 yaş ve altı) işgücüne katılımında
 Azalma var (1)
 Aynı ya da artıyor (0)

54. Hanedeki kız çocukların hane dışı işgücüne (seracılık işleri, tarla işleri)) katılı-
mında

 Azalma var (1)
 Aynı ya da artıyor (0)

55. Hanedeki kız çocukların hane içi işgücüne (yemek pişirmek, çocuk bakı-
mı...) katılı mında

 Azalma var (1)
 Aynı yada artıyor (0)

56. Seracılık hanedeki kadın işgücünü
 Azalttı (1)
 Arttırdı (0)

57. Seracılık hanedeki erkeklerin işgücünü
 Azalttı (1)
 Arttırdı (0)

58. Seracılık hangi cinsin işgücünü daha fazla arttırdı?
 Erkek (1)
 Kadın (0)
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Kadın-Erkek İşbölümü

Hane içi Hane dışı

Hepsi Kadın Erkek Çocuk Hepsi Kadın Erkek Çocuk 

Toprak hazır-lığı

Fide yetiştir me 

Dikim 

Sulama 

Gübreleme 

Çapalama 

Budama 

Mücadele 

Hasat (toplama am-
balajlama) 

Pazar/Satış 

59. Hanenizde yeni bir ürünün denenmesine kim karar veriyor?
 a) Sadece eşim (0)
 b) Eşim ve onun ailesi (0)
 c) Ben ve eşim (1)
 d) Ben, eşim ve onun ailesi (0)
 e) Ben ve benim ailem (0)
 f) Kendim (0)
 g) Bekar/ben/babam/annem (1)

60. Hanenizde, evin içerisinde kullanıma yönelik bir aletin (çamaşır makinesi, 
gibi) alınmasına kim karar veriyor?

 a) Sadece eşim (0)
 b) Eşim ve onun ailesi (0)
 c) Ben ve eşim (1)
 d) Ben, eşim ve onun ailesi (0)
 e) Ben ve benim ailem (0)
 f) Kendim (0)
 g) Bekar/ben/babam/annem (1)

61. Hanenizde, çiftlik, tarla, bağ, bahçe gibi alanlarda kullanılması gereken 
aletlerin alın masına kim karar veriyor?

 a) Sadece eşim (0)
 b) Eşim ve onun ailesi (0)
 c) Ben ve eşim (1)
 d) Ben, eşim ve onun ailesi (0)
 e) Ben ve benim ailem (0)
 f) Kendim (0)
 g) Bekar/ben/babam/annem (1)

62. Son yıllarda hanenizdeki erkeklerin köy dışına çıkma sıklığında
 Artış var (1)
 Aynı / azaldı (0)
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63. Son yıllarda hanenizdeki kadınların köy dışına çıkma sıklığında
 Artış var (1)
 Aynı/azaldı (0)

64. Son yıllarda çıkan herhangi bir ihtilafı/sorunu (su kullanımı, hayvan otlat-
ma, sınır ihlali, kız kaçırma...gibi) köyün içinde kendi kendimize

 Çözebiliyoruz (1)
 Çözemiyoruz (0)

65. Köydeki örf / adet / töre ve gelenekler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Değerlendirme: Yirmi beş + 3 soruda (37’den 6l’e kadar) işaretlenen değer-
ler toplanacak
Maksimum değer : 28 x 1 = 28 Maksimum Sürdürülebilirlik
Minimum değer : 28 x 0 = 0 Sürdürülemezlik 
Sürdürülebilirlik katsayısı 0 ile 28 arasında yer alacak.
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5. BÖLÜM: KURUMSALLAŞMA BOYUTU İLE İLGİLİ SORULAR

66. TKV projesi sayesinde öğrendiklerimi;
 Kendi kendime uygulayabiliyor ve sorunla karşılaştığımda onlardan yar-

dım talep etmeden çözüm üretebiliyorum (1)
 TKV ye danışmadan sorunlarımı halledemiyorum  (0)

67. Talep olduğu takdirde TKV den öğrendiklerimi başkalarına
 Öğretebilirim (1)
 Öğretemem (0)

68. Girdi teminini TKV danışmanlığı olmadan
 Yapabilirim (1)
 Yapamam (0)

69. Benimle birlikte çalışanlar -ücretli ya da ücretsiz işçiler- bu işi
 İyi öğrendiler (1)
 Öğrenemediler, bensiz yapamıyorlar (0)

70. Seracılıktan başka bir üretim biçimine
 Dönmek istemem (1)
 Dönmek isterim (0)

71. Seracıların kendi aralarında (girdileri ortak temin etmek, pazarlama konu-
larında) yöresel bir örgütlenmeye ihtiyacı var mıdır?

 Evet, vardır (1)
 Hayır, yoktur (0)

72. Seracılığa başladıktan sonra diğer üretim faaliyetlerinde
 Azalma oldu (1)
 Olmadı (0)

73. TKV önderliğinde mi örgütlenmek istersiniz yoksa kendi aranızda mı?

74. Piyasa koşullarında mı üretime devam etmek istiyorsunuz? (örgütlenme 
olmadan)

75. Aynı üretimi yaptığınız komşularınızla ilişkileriniz nasıl? (Rekabet mi var, 
Dayanışma mı?)

76. Size göre seracılıkla ilgili en önemli iki sorun nedir?

77. Seracılığın yöredeki geleceğini nasıl buluyorsunuz?

78. Sera sahibi kimlerle daha fazla işbirliğine giriyor?

79. Seracılık yapmakla hayatınızda ne değişti?

Değerlendirme: 7 soruda (63 dan 69’ya) işaretlenen değerler toplanacak 
Maksimum değer : 7 x 1 = 7 Maksimum Sürdürülebilirlik 
Minimum değer : 7 x 0 = 0 Sürdürülemezlik 
Sürdürülebilirlik katsayısı 0 ile 7 arasında yer alacak.



Kırsal Kalkınma Önderlerinden 
Dr. Ahmet Saltık’a Armağan
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Sivil Toplum Kuruluşları ve Her Yönüyle GAP

Doç. Dr.Ahmet Saltık

Ben, iki kimlikle, sivil toplum kuruluşları konusunda bazı açıklamalar ve görüş-
ler ortaya koymak istiyorum. Birincisi, bir sosyolog olarak genelde sivil toplum 
kuruluşlarının hangi açıdan giderek önem kazandığı; ikincisi, bu oturumun 
esas konusu GAP ve sivil toplum kuruluşları olduğuna göre GAP’la ilgili bazı 
yorumlar getirmek istiyorum. Bunu yaparken de bu ikinci konuyla ilgili GAP’ta 
halen sosyal planlama grubunun bir üyesi olduğum için bunu yapmak istiyo-
rum.

Şimdi bende önceki konuşmacıların da belirttiği gibi sivil toplum kuruluşlarını, 
biraz önce planlamadan bir arkadaşımız, “Askeri kurumların zıddı mı?” diye 
bana sordu. Yani, militer organizasyonların dışında sivil toplum kuruluşu yani 
bu zıtlığı ortaya koymak için mi kullanılıyor, dedi. Belki kısmen doğru, sivil ha-
reket demek tabandan inisiyatifin kaynaklandığı ve belirli bir amacı olan, ama 
bu amaç, kamu ve toplum ve topluluk doğrultusundaki bir amaç olması gere-
kiyor. Böyle bir amacın benimsendiği yani çok sınırlı grupların kendi üyelerinin 
çıkarları için değil, daha geniş, o grupları da içine alan topluluğun genel iyiliği 
için çalışmayı amaç edinen olduğu takdirde sivil toplum kuruluşu niteliği ka-
zandığını belirtmek istiyorum. Sivil toplum kuruluşlarını diğer kuruluşlardan ayırt 
eden bir başka nitelik de daha az bürokratik olması, daha dinamik bir planlama 
anlayışına göre hareket etmesi ve en önemlisi belki de, bireyi ön plana çıkar-
ma olanağını tanımış olması. Bu, son derece önemli yani, bireysel girişimciliği, 
birey olarak insanların kendilerini ifade edebilmesini ön plana çıkarmış olması 
ve buna olanak tanıması. Çünkü bazı sivil toplum kuruluşu diye kendilerini ni-
telendiren kuruluşlar bugün bireyi değil daha çok cemaati ön plana çıkaran ve 
bireyin özgürleşmesini sınırlayan bir nitelik gösterdikleri için kendilerine belki 
de, en azından sosyologlar arasında tartışılıyor bugün, “Sivil toplum kuruluşu 
denir mi denmez mi?” konusunda değerlendirmeler yapılıyor, fakat genel olarak 
bireyin kendimi özgürce ifade etmesini kabul etmek, sivil toplum kuruluşlarının 
temel özelliklerinden bir diğeri oluyor.

Bir son olay, katılımcılık konusu, yani bürokratik kuruluşlarda komutlar tepe-
den aşağıya doğru gelir ve aşağıdakiler, yani isteseler de istemeseler de, mı-
rıldanarak da olsa, sevmeseler de, o komutları yerine getirmek durumundadır. 
İdeal sivil toplum kuruluşlarında daha çok kurulların çalıştığı ve bu kurullarda 
her şeyin özgürce tartışıldığı, çoğu zaman yukardan, başkan da gelse emir 
ya da komuta ya da komut, bunun değiştirilebilme olasılığının bulunduğunu, 
böyle bir yöntemle çalıştığını belirtebiliriz. Yani sivil toplum kuruluşları bu ni-
telikleriyle kar amacı güden kuruluşlardan, özel sektör kuruluşlarından, politik 
amaç güden hükümet kuruluşlarından kendini ayırt etmiş olur.

Bir diğer konuda da; Birsen Hocayı belki de, her zaman yanımdadır ama karşıma 
almak pahasına da olsa, gönüllülük, son derece önemli. Tabii ideal ve gerçek 
aynı şey değil. Başlangıçta gönüllü olarak toplum çıkarı için, bu amaçlar doğrul-
tusunda soyunan bu organizasyonların kendi iç dinamiklerinde, iç yönetimlerin-
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de gerçek bir katılımcılığı uygulayamamadan dolayı tamamen bireysel ve küçük 
grupsal çıkarlara yönelik faaliyet gösterdiği de bir gerçektir. Belki Birsen Hoca 
bu realiteyi dikkate alarak böyle bir yorum yapma gereğini duydu, fakat çıkış 
noktasında kesinlikle gönüllülük şart. Ancak sürdürülebilir bir örgütsel yapıya 
ulaşabilmek için gönüllülük temelinde profesyonel çalışma gerekiyor, çağdaş 
sivil toplum kuruluşlarında böyle bir gereksinim de her zaman ortaya konuyor.

Şimdi GAP’ta durum nedir? Yani GAP deyince, herhalde işte hepimizin bildiği, 
10 milyon yurttaşımızın yaşadığı, sosyal gelişmişlik göstergeleri açısından ülke-
mizin diğer bölgelerinden, özellikle batıdaki bölgelerden daha aşağı konumda 
bulunan ama son derece ciddi önemli doğal kaynaklara sahip bir bölgemiz, her-
halde GAP deyince bundan bahsediliyor. Ancak sivil toplum kuruluşları kavra-
mıyla konuya yaklaşıldığında, herhalde insan malzemesinden, insanlardan söz 
etmemiz gerekiyor. Şimdi gözlemlerimiz şunu gösteriyor, yapılan araştırmalar 
da bunu ortaya koyuyor: GAP bölgesinde genelde, GAP homojen değil, kendi 
içinde de ciddi farklılıklar gösterebiliyor sosyoekonomik açıdan. Ama genelde 
GAP’ta sivil toplum örgütlenmesinin önünde bazı sosyal engeller var, engelle-
rin olması bu konuda herhangi bir girişimde bulunmamayı gerektirmez, geriye 
dönüşü gerektirmez kuşkusuz. Demokrasi kolay yeşermiyor, özellikle tabanda. 
Demokrasiyi geliştirmek için gönüllülük temelinde profesyonelce çalışmalara 
gereksinim var. Buna rağmen GAP’ta sosyolojik açıdan bakıldığında bazı en-
geller olduğunu görüyoruz. Bunlardan birincisi; geleneksel mülkiyet yapısı ve 
kültür yapısı, yani örfler, adetler, tamam, üst yapı kurumları olarak, ama bu arada 
mülkiyet yapısı da son derece etkili oluyor. Bir kere, her ne kadar topraksızların 
sayısı, hanelerin sayısı, çok iyimser bir tahminle, yüzde 25’e düşmüş olsa bile, 
bu insanlar tarım sektöründe çalışıyorsa, çok ciddi bir topraksızlık sorunu var, 
demektir. Geçen gün bir oturumda kırsal kalkınma ve tarımsal planlamadan so-
rumlu bir arkadaşımızın verdiği rakama göre, Şanlıurfa’da, Harran’da hanelerin 
yüzde 3.8’i, toplam toprakların yüzde 50’sini kontrol ediyor. Bu durum ister iste-
mez bireylerin kendisini birey olarak ifade etmesini engelliyor, hem sosyal hem 
idari ve hem de politik bir baskı oluşturuyor. Dolayısıyla GAP bölgesinde benzer 
nitelik taşıyan ve özellikle örflerin, adetlerin geleneksel, toplumsal ilişki biçimle-
rinin egemen olduğu bölgeler var. Orada da insanlar hala geçmişin normlarını 
ve değerlerini kullanıyor.

Vaktinizi almak istemiyorum, benim burada yapmak istediğim, bunlara biraz 
daha sistematik bir bakış açısı kazandırabilmek. Örneğin, ziraat mühendisle-
rinin örgütlenmesi ya da tarımın örgütlenmesi bağlamında, Şırnak örneği. Ke-
sinlikle örgütlenme düzeyi çok düşük. Burada da yapıyla, geleneksel yapıyla 
ilgisi var. Sonuç, yapısal faktörler özel girişimciliği, bireyin ve özellikle kadının 
toplumsal yaşamın aktif bir üyesi olmasını engelleyen faktörler oluyor.

Planlama konusu, kuşkusuz bir müdahale olayıdır, planlama. Planlama belli 
bir gidişatı, belirli ihtiyaçlara ve önceliklere göre, kaynakları da dikkate ala-
rak, insanları ve kaynakları o yöne sevk etmek demektir. Şimdi bizler GAP’ta 
özellikle bu sorunların bilincinde olan kişiler olarak, kurum olarak, özellik1e 
katılımcılığı ve sürdürülebilirlik kavramlarını ve şeffaflığı son derece sık kulla-
nıyoruz, bazen fazla sık kullandığımız için eleştiri de alıyoruz. Ama ben aynı 
fikirde değilim. Bu kavramlar demokrasi için, demokrasinin tabanda gelişmesi 
için ve de kalkınma için gerçekten evrensel değerde ise bunları sık sık kullan-
mamız ve bu kavramlara sahip çıkmamız gerekiyor. Biz bu kavramlara sahip 
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çıkmadığımız takdirde, o zaman istenen ve belirlenen amaçlar doğrultusun-
da da hedeflere ulaşmada geç kalıyoruz ve bundan önceki oturumda Duran 
Hoca’nın yaptığı çok heyecanlı bir konuşmaya konu olan sorunları daha çok 
dile getirmek zorunda kalıyoruz.

Şimdi, genellikle bu yapısal faktörler zaman içerisinde tabii, yapının bizzat de-
ğişmesiyle çünkü yapı, artık dünya çok küçülüyor. Sevsek de sevmesek de, 
istesek de istemesek de, karşı koysak da koymasak da, bir süreç yaşanıyor 
dünyada. Bir bilgi toplumu süreci, bir globalizasyon süreci. Bu süreç içerisin-
de örgütsüz olan, kendi kaynaklarına sahip olmayan

Ve pazarlık gücü olmayan topluluklar kaybediyor, bunun dönüşü yok, bu sü-
reci durdurmamız mümkün değil. Bu süreçten en fazla nasıl yararlanabiliriz, 
bunun arayışı içinde olmamız gerekiyor. Bunun elde edilmesinin temel ölçüt-
lerinden bir tanesi de örgütlü topluluğu yaratmaktır. Örgütlenmeden korkma-
mız gerekiyor. Ama biz şimdiye kadar hep örgütler kötüdür, hep bu şekilde 
aileden, okuldan, ta üniversite yıllarına kadar, kanunlarımıza varana kadar 
bunların göstergeleri vardır, biz örgütlü davranışı telaffuz etmekten çekinen 
bir topluluğun üyeleriyiz. Bunu yavaş yavaş değiştirmemiz lazım. Bunu de-
ğiştirmediğimiz sürece dünyada gelişen süreçlerde karşılaşılan sorunları alt 
etmede, başa çıkmada da herhalde eksik kalacağız diye düşünüyorum.

GAP Sosyal Planlama Grubu, diğer gruplar tarafından da kabul edilen he-
deflerini, nihai amaçlarını şöyle planlıyor. İnsan kaynaklarının geliştiği, temel 
insani ihtiyaç farkların karşılandığı, insanların geleceğe umutla, güvenle bak-
tığı, geleneksel bağımlılık ilişkilerinin azaldığı, açık katılımcı, karşılıklı güvene 
dayalı sürdürülebilir bölgesel kalkınma. Sosyal planlama mantığı açısından 
vizyon budur, vizyon daha geneldir aslında, yani nihai amaç budur. İnsan kay-
naklarının gelişmesi, geleneksel bağımlılık ilişkileri yerine daha modern, daha 
çağdaş düşünebilen, bireyin girişimciliğini ve yaratıcılığını ön plana çıkaran 
ama bireylerin belirli gruplar içerisinde de örgütlenerek kolektif bir aksiyon 
yaratabilen bir kalkınma süreci. Şimdi bunu nasıl başaracağız?

Bunu kuşkusuz yine örgütlü ve kalkınmacı davranmak suretiyle alt edebiliriz. 
Yani sosyal yapıdan kaynaklanan sorunların çözümü de yine GAP’ın, son yıl-
larda çok fazla kullandığını söylediğim, katılımcılık ilkesini sonuna kadar uygu-
lamak suretiyle.

Harran ovasında yayımcıların sulama tekniklerini aktarmakta karşılaştıkları güç-
lüklerin nedenini biliyoruz: Yapısal, çünkü toprağı doğrudan doğruya işleyen 
hanelerle birebir ilişki kuramıyorlar. Toprağı kiralayan insan için de toprak gel-
geç bir varlıktır. Tıpkı göçebe toplumların yaylaları, merayı kullandığı gibi. Bugün 
kullanılır bir mevsim, ondan sonra geçer, seneye tekrar gelinir. Tamam, o halde 
yapılması gereken toprak sahiplerine bizzat ulaşmaya çalışmak ve gidip toprak 
sahipleriyle bu sorunu tartışmak gerekiyor. Çünkü, toprak sadece, ben her yer-
de söylüyorum ve bu tip kavramların öteden beri zaten batı literatüründe oldu-
ğunu da yeni yeni biraz duyuyorum, yani bir sosyal mülkiyet kavramı var. Yani 
Harran’daki toprağı tuzlanmaya terk eden haneler, kendi mülkiyet konusu oldu-
ğu için bu toprağı bu şekilde kullanamaz, bu topraklar, bu ülkenin topraklarıdır. 
Dolayısıyla bunu da ancak katılımcı yöntemlerle bu tip toplantılarda ve büyük 
toprak sahipleri, küçük toprak sahipleri, ortak toprak sahipleri, kiracılar, bunlarla 
devamlı diyalog içerisinde onları ikna etmek suretiyle sorunu çözebiliriz.
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Yeni bir kavram var, yani sosyal kapital, sosyal sermaye. Sermaye sadece araç-
lar, gereçler, bankadaki paralar değil; sermaye, sosyal sermaye, yani tek tek 
hiçbirimizin beli bir sorunu çözememesi, bunu ancak diğer insanlarla bir araya 
gelmek suretiyle çözebilmesidir. Yani sosyal sermayeyi güçlendirmemiz lazım. 
Bu kolay olmayan bir süreç, fakat planlama grubu olarak bu konular üzerin-
de ciddi bir şekilde duruyoruz ve bazı somut adımlar da attık. İlk kez hem 
İstanbul’dan ve Ankara’dan hem de bizzat bölgedeki sivil toplum temsilcile-
rini bir araya getirmek suretiyle GAP illerinde bizim tanımlarımıza uygun yani 
kooperatifler dahil, meslek kuruluşları dahil, dernekler, vakıflar dahil ne tür, 
nasıl bir envanter var, bunu çıkardık. İkinci olarak, bu envanterin sınıflaması, 
yorumlanması ve ondan sonra da özellikle kalkınmaya elverişli olan örgütle-
rin desteklenmesi için hazırlamakta olduğumuz plana bazı öneriler koymak 
istiyoruz. Biz burada tabii bir teknisyen olarak davranıyoruz, kuşkusuz politik 
emlikasyonları var, ama politika bir engeldir diye plana belirli öneriler koyma-
mazlık edemeyiz, etmeyeceğiz. Şu anda bu bölgenin örgütlenme açısından 
son derece düşük olduğunu biliyoruz. Yapılan araştırmalarda Türkiye’deki sivil 
toplum kuruluşları niteliğindeki örgütlerin yüzde 75’inin üç büyük ilde toplandı-
ğını gösteriyor. Bunların içerisinde, kalan yüzde 25 içerisinde GAP bölgesinde. 
Henüz bir netice çıkmadı ama, belki benden sonra konuşacak arkadaşım bu 
konuda bazı yorumlar getirebilir, rakamlar getirebilir ve herhalde çok düşük. 
Ve bizim GAP’ta özellikle ihtiyacımız olan sadece çok soyut, salt insan hakla-
rına yönelik değil, insanın temel ihtiyaçlarına yönelik, kalkınmaya yönelik de 
faaliyet gösterecek örgütleri geliştirmek. Çünkü, bugün Türkiye’ye baktığımız 
zaman çevre konusunda mantar gibi örgütler çıkıyor. Çünkü sınıf dışı, yani her-
hangi bir şeyi yok ve gelişiyorlar da. Fakat kalkınma konusunda, çünkü belirli 
bir dezavantajlı grubu savunmayı amaç edinen ve onların kalkınmasını amaç 
edinen ve bunu amaç edinen örgütlerin sahada çalışması gerekiyor, farklı bil-
gi ve becerilerle donatılması gerekiyor. Bu konuda yetersiziz. GAP’ta bunlara 
ihtiyacımız var. Sorun oldukça kapsamlıdır, zordur. Fakat GAP Bölge Kalkınma 
planında çalışanlar ve GAP İdaresi tüm bu sorunların çok boyutlu, çok faktörlü 
analizini yapmaktadır. Düşüncenin ve sorun çözmenin birinci aşaması budur. 
İkinci aşaması katılımcı planlamadır. Üçüncü aşama da bu örgütlerle katılım-
cı uygulama olacaktır diye düşünüyorum. Bu duygu ve beklentiler içerisinde 
sabrınızı biraz taşırdığımın farkındayım. Özür diliyorum ve teşekkür ediyorum.

TC GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
8-9 Ocak 2001
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Köykent Projelerinin Sürdürülebilirliği için 
Katılımcı Planlama, İzleme ve Değerlendirme Konularında 
Bazı Öneriler

Doç. Dr.Ahmet Saltık

Başarısızlık nedenleri arasında merkezj-bürokratik davranışlardan kaynakla-
nan engeller yanında, özellikle, kalkınmanın öznesi olan proje hedef kitlelerinin 
(çiftçiler, kırsal haneler, kırsal kadın, yerel yönetimler ve gençlerin vs.) mesleki 
ve sivil toplum örgütlerinin planlama kararlarlarının ve uygulama süreçlerinin 
dışında tutulmuş olmaları gösterilebilir. Sorunlara bu çerçeveden katılımcılık) 
bakıldığında, çoğu zaman kalkınmanın belirleyici faktörleri arasında sayılan 
“finansman kaynakları”nın yeterliliği sorunundan ziyade “insan faktörü”nü, de-
mokratik katılımcılığa, kapasite geliştirmeye ve yönetimde saydamlığa önem 
veren sağlıklı ve istikrarlı bir ulusal “politika ve stratejiden yoksunluğun” ön 
plana çıktığı görülmektedir.

‘Köykent projelerinde sürdürülebilirliğin’ ele alındığı bu toplantıda geçmiş uy-
gulamalardan alınan teorik dersler ışığında geleceğe yönelik bazı pratik öne-
riler geliştirilmeye çalışılacaktır. Bu önerilerimizin nihai amacı, hiç kuşkusuz, 
mali ve beşeri kaynaklarımızın daha etkin ve daha akılcı kullanımına katkı sağ-
lamak yönünde sadece bir tartışma zemini oluşturmaktır.

Kalkınma, Katılım ve Sürdürülebilirlik

Bilindiği gibi bir “kalkınma proje”sini, tek yönlü hizmet götürmeye dayalı bir “in-
sani yardım projesi”’nden ayıran temel ölçütler ‘’”katılım’’’’ (participation) ve “sür-
dürülebilirli” (sustainability) tir. Hedef kitle ya da hedef grupların projelere katılımı 
ile projelerin sürdürülebilirliği arasında sıkı bir ilişki bulunduğu artık herkes tara-
fından, genel doğru olarak kabul edilmektedir: Bir kalkınma projesinde tarafla-
rın/paydaşların ya da moda deyimiyle “partner’lerin aktif katılımını sağlamadan 
sürdürülebilirliği gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu, dünyadaki kalkınma de-
neyimlerinden edinilen en önemli güncel derslerden biridir. Bu nedenle önce, 
kırsal kalkınmada alternatif bir model olarak Köykent uygulamalarının belirli bir 
yatırım, eğitim, yayım ve örgütlenme süreçleri sonunda yaratılan toplam etkilerin 
ölçülmesi ve bu etkilerin (impact) değerlendirilmesiyle doğrudan bağlantılı bu iki 
temel kavrama; katılımcılık ve sürdürülebilirlik kavramlarına (ilke veya stratejileri 
de denebilir) kısaca değinmek yararlı olabilir.

Katılım

Katılım, hem “global toplum” hem de “program/proje” düzeyinde tanımla-
nabilir. Örneğin, “paydaşların (stakeholders) kendilerini ilgilendiren kararlar, 
kaynaklar ve kalkınma girişimleri üzerinde denetim ve etkide bulundukları bir 
süreç” olarak tanımlandığında katılım, daha ziyade sistem dönüştürücü bir 
süreç ya da toplumsal adalet, toplumdaki güçsüz kesimlerin güçlendirilme-
sine yönelik bir kavramı çağrıştırmaktadır. Bu niteliğiyle “katılım karar alma ve 
denetim süreçlerinden uzak tutulan grup ve hareketlerin kaynaklar ve düzen-
leyici kurumlar üzerindeki denetim güçlerini artırmak amacıyla girişilen örgüt-
lü çabadır” (Shepherd A. Sustainable Rural Development, Chapter 7, 1998). 
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Dünya Bankası kaynaklarında katılım, “mevcut durumun analizi, kalkınmaya 
yönelik faaliyetlerin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi 
eylemlerinde hedef grupların rehberlik ettiği, yöre halkı ile kalkınma uzmanları 
arasındaki iletişim süreci” olarak tanımlanmaktadır (The World Bank Participa-
tion Sourcebook, 1996, s. 47).

Bu ikinci tanımda, katılım ve/veya katılımcılık kavramı birincisinden farklı olarak 
kalkınma plan ve projelerinin başarısında hedef grupların planlama, uygulama ve 
değerlendirme süreçlerine katılmalarının gereği ve önemi vurgulanmak suretiyle 
tanımlanmaktadır (A. Saltık, A.G.Hoşgör: Kalkınma Projelerinde Etki Ölçme ve 
Değerlendirme Araştırmaları, Tebliğ, III.Ulusal Sosyoloji Kongresi Anadolu Üni-
versitesi, Eskişehir Eylül 2000).

Giriş

Kavram olarak Köykent, kırsal yerleşimlerdeki halkın sağlık, eğitim, yayım, üre-
tim, istihdam ve kredi hizmetleri ile kültürel olanaklara daha kolay erişimini sağla-
maya yönelik, uygulama ağırlıklı alternatif bir kırsal kalkınma ve hizmetlerin fiziki 
olarak yeniden örgütlenmesi modelini çağrıştırmaktadır. Bu niteliğiyle “Köykent 
Projesi” her şeyden önce havza ya da köy grubu temelinde tasarlanmış yöresel 
bir “kalkınma girişimi”dir.

Kalkınma, “yoksulluğu” ve/veya “yoksunluğu” ortadan kaldırmak ve toplum 
refahını yükseltmek için siyasal tercihlere göre belirlenen politika ve stratejiler 
temelinde gerçekleştirilmektedir. Bu alanın uzman ve bilim insanlarına göre, 
bugüne dek dünyanın “az gelişmiş ülkelerinde” daha müreffeh bir yaşam, top-
lumsal banş ve daha adil bir paylaşımı amaçlayan kalkınma projelerinden ön-
görülen hedefler sağlanamamış; uygulamalardan beklenen sosyal, ekonomik 
ve çevresel etkilere ulaşılamamış ve kaynaklar etkin kullanılamamıştır. Özellik-
le, Güney yarım kürede yoğunlaşmış olan yoksul ülkelerde yoksulluğun azal-
tılması, bölgeler arasındaki farkların ortadan kaldırılması ve ülke genelinde 
dengeli bir kalkınmanın sağlanması, istenen düzeyde gerçekleştirilememiştir. 
Örneğin, Dünyada günde 1 (bir) ABD Doları ile geçinmek zorunda kalan kişi 
sayısı günümüzde artarak 1,2 Milyara ulaşmıştır.

1970’lerde ortaya atılan “Köykent modeli” fikri siyasal bir parti ile özdeşleşti-
rildiğinden sınırlı bazı uygulamalar ( Van-Özalp ve Bolu-Taşkesti) dışında yay-
gınlaşamamış, ancak Türkiye kırsal alanındaki sorunlar ve bölgeler arasındaki 
sosyo-ekonomik sorunlar ve entegrasyon farklılıklar devam ettiği için kavram 
25 yıl aradan sonra yeniden gündeme gelmiştir.

“Köykent” fikrinin ortaya çıkışından bu yana geçen yaklaşık 25 yıllık dönemde 
Türkiye, kırsal ve tarımsal kalkınmaya yönelik, teknik ve mali bakımdan ulus-
lararası işbirliğine dayalı bölgesel/yöresel kalkınma çalışmalarının planlanıp 
uygulamaya geçirildiği hızlı bir süreci yaşamıştır. Örneğin, -Prof. Onur Erkan’ın 
da belirttiği gibi- 1976 yılından itibaren kırsal kalkınma alanında Çorum-Çan-
kırı, Erzurum, Yozgat, Erzincan, Muş-Bingöl, Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma 
Projeleri ile GAP, Yukarı Fırat Su Havzası Rehabilitasyon Projesi, Zonguldak-
Bartın-Karabük İlleri Gelişme Projesi, uygulama alanı ve bütçeleri itibariyle bu 
süreçlerde yer alan “büyük ölçekli” başlıca örnekler arasındadır. Henüz hazırlık 
aşamasında olan Yeşilrmak Havzası Gelişme Projesi, Doğu Anadolu Projesi 
(DAP) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi (DOKAP) gibi projelerden de bu 
bağlamda söz etmek gerekir.
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Bilindiği gibi, bu tür projeler daha çok hükümetlere bağlı kamu kuruluşlarınca 
hazırlanmakta; ikili anlaşmalar çerçevesinde uluslararası finans, kalkınma işbirli-
ği ve insani yardım alanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çoğunlukla kredi ve 
çok az olarak da bağış şeklindeki kaynaklarıyla gerçekleştirilmektedir.

Genel bir değerlendirme yapıldığında, birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde 
de projelere dayalı bu türden kalkınma çabaları, diğer faktörler yanında kamu 
yönetiminin merkezi bürokratik yapısı ve hedef kitlelerin katılımını ihmal eden 
seçkinci/teknisist ve sektörel yaklaşımlarından dolayı öngörülen amaç ve he-
defleri beklenen düzeyde sağlayamamıştır.

Sürdürülebilirlik

Kalkınma program ve projelerinde sürdürülebilirlik, bir kalkınma projesinin 
sona ermesinin ardından, yani projeyi yürüten grubun (kamunun, yönetimin, 
teknik ekibin, finans kuruluşlarının vs.) geri çekilmesiyle, proje uygulama dö-
neminde başlatılmış ve belirli bir düzeye getirilmiş faaliyetlerin gelecekte de 
yerel yararlanıcılar tarafından devam ettirilebilmesi şeklinde tanımlanmaktadır 
(CEP and SDC : Process Monitoring for Improving Sustainability, Pakistan, The 
Army Press, 1999; SLM-EvI Guidelines, Toolkit module: A selection of practical 
tools and cost-effective methods, Bern, 1999). Bu anlamda “sürdürülebilirlik” 
kavramı bir projenin niteliğini ve geleceğini sorgulamakta, proje süresinde ya-
ratılan bağımlılık ilişkilerinin ileride nasıl önleneceği konusuna dikkat çekmek-
tedir. Çünkü “proje” demek, niteliği gereği başlangıcı ve sonu önceden bilinen 
planlanmış etkinlikler sistemi demektir. Projelerde önemli olan proje süresi için-
de başlatılan faaliyetlerin proje süresi sonunda da sürdürülebilmesi için gerekli 
teknik, örgütsel, idari ve mali koşulları hazırlamaktır. Bunu yerine getirebilmek 
için de, bir projenin farklı dönemlerinde farklı süreçlerin yaşanması; değişik 
amaç ve niteliklere sahip etkinliklerin, ardışık ya da paralel uygulanması gerek-
mektedir.

Çok genel hatlarıyla bakıldığında bir projede sürdürülebilirlik için üç aşama 
ayırdedilebilir. Bunlardan birinci aşama, dış desteğin ağırlıklı olduğu “hizmet 
sunumu” (service delivering), ikinci aşama eğitim ve örgütlenme etkinliklerinin 
daha yoğun ve yaygın uygulandığı “kapasite geliştirme” (capacity building), 
üçüncü aşama ise, dış desteklerin ve proje yönetiminin aşamalı bir stratejiye 
uygun olarak alandan geri çekilmeye başladığı, yetki ve sorumlulukların he-
def grupların organizasyonlarına devretme faaliyetlerinin yoğunluk kazandığı 
“güçlendirme” (empoverment) aşamasıdır. (SDC, Sustainability of Develop-
ment Projects, Working Document, Bern, 1992).

Şu anda kapsamında Mesudiye’nin 9 köyünün yer aldığı Köykent Projesi bu 
üç aşama açısından irdelendiğinde daha ziyade kamu eliyle fiziki yatırımların 
yapıldığı, halkın eğitim ve örgütlenmesine, yani iş yapma ve kendi olanakla-
rıyla sorun çözme yeteneklerini geliştirmeye dönük çalışmaların henüz yoğun 
olarak ele alınmadığı “hizmet götürme” aşanmasına uygun olduğu sonucuna 
varılabilir. Bu durum değişmediği takdirde, yani ikinci ve üçüncü aşama faali-
yetlerine geçilmediği takdirde hiç kuşkusuz projenin sürdürülebilirliği bir tar-
tışma konusu olmaya devam edecektir. Çünkü Köykent uygulamalarının sür-
dürülebilirliği ancak bazı kaçınılmaz gereklerin yerine getirilmesiyle mümkün 
olacaktır.
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Sürdürülebilirliğin Diğer Gerekleri

Diğer bir ifadeyle, Köykent uygulamalarından beklenen amaç ve hedeflerin 
elde edilebilmesi için genel olarak birbirini izleyen bu 3 aşamanın gerektirdi-
ği tüm çalışmaları (katılımcı planlamalar, ortaklaşa deneme, demonstrasyon 
ve pilot uygulamalar ile eğitim, örgütlenme ve hedef grupların sorun çözme 
yeteneklerini geliştirme etkinliklerini) gerçekleştirmek kaçınılmaz ön koşuldur 
(A.Saltık, A.G.Hoşgör, a.g.t.).

Bu etkinlikler paralelinde ayrıca, gerek proje başlangıcında gerekse proje uy-
gulama süresi içinde dikkate alınması gereken ve Köykent’lerin başarısını etki-
leyecek nitelikte ve bir bölümü denetimimiz dışında bazı dış ve iç faktörlerden 
de söz etmek gerekir.

Şöyle ki, Köykent uygulamaları için belirlenen yörelerde yaşayan nüfusun ve 
sosyal grupların mevcut yaşam stratejileri ve üretim kültürleri ile genel eği-
limlerini dikkate alan geçekçi bir projelendirme ile projenin ve proje sonunda 
oluşacak işletmelerin sağlayacağı sosyal ve ekonomik yarar ile karlılık, buna 
ek olarak, ulusal politika ve kalkınma stratejilerine uygunluk bu faktörlerden en 
önemlileri arasında yer aldığı söylenebilir.

Köykent Planlama Çalışmaları İçin Bazı Öneriler

Kalkınmayla ilgili tüm projelerde olduğu gibi (Kari Henveg & Kurt Steiner Impa-
ct Monitoring and Assessement, Volume I: Procedure, CPE, Bern, 2002) Köy-
kent Projesi’nde de sürdürülebilirliği destekleyecek, ortak paydası katılımcılık 
olan etkinlikler 3 aşamada/grupta tasarlanabilir: 1.Plânlama, 2. Uygulama, 
3. İzleme ve Değerlendirme. Köykent proje döngüsündeki bu temel adım-
larda aşağıdaki etkinliklere özellikle önem vermek ve bu konularda gereken 
duyarlılığı göstermek ve gereğini yapabilmek için yeterli emek ve süre ayırmak 
kaçınılmazdır.

1.Planlama Süreci

Bu aşamada yapılacak iş ve atılacak adımların temel amacı Köykent projesinin 
paydaşlarını/taraflarını açıkça belirlemek, farklı umut, tedirginlik ve beklentileri 
saptamak, bunları çözümlemek ve böylece katılımcı süreçlere yerel bilgi ve 
deneyimlere dayalı sağlam bir zemin hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda 
projeyi yöre insanlarına tanıtmak (amaç, hedef, yöntem - yaklaşım, bütçe ve 
finansman ile halktan beklenen destekler konularında bilgi alış verişinde bu-
lunmak) katılımcı ve hızlı değerlendirme teknikleriyle mutlaka başlangıç duru-
munu tespite yönelik alan araştırmalarını gerçekleştirmek; dokümantasyon ve 
veri tabanı oluşturmak.

Bu aşamadaki faaliyetler sanıldığından çok daha önemlidir. Kamu kuruluş 
temsilcileri bu alanda genellikle çekimser, projenin geleceğine güvensiz ve 
geniş halk kesimleriyle iletişim kurmada yetersizdir. Buna karşılık bazı istisna-
lar, Mesudiye Kurultayları gibi olumlu örnekler de vardır.

Planlama süreçlerinde temel sorular şunlar olabilir: Köykent tasarım süreçleri-
ne kimler katılmalıdır/katılacaktır? Proje yönetimleri ne türden bilgi ve verilere 
gereksinim duymakta ve bunlar kimler tarafından, ne zaman ve nasıl bir biçim 
ve içerikte sağlanacaktır? Toplanan veriler, araştırma bulguları ve bilgiler nasıl 
yayılacak ve isteyenlerin kolayca erişebileceği bir hale nasıl getirilecektir?
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1.1. Köykent kapsamındaki yerleşimlerin sorun ve potansiyel analizini 
yapmak

Köykent uygulama bağlamını, yani sosyo-ekonomik, kültürel ve politik temel 
öğelerini ve bu unsurlar arasındaki ilişkileri doğru ve gerçekçi bir şekilde ye-
niden tanımlamakta ve elde edilen sonuçları farklı kişi, kurum ve kuruluşlarla 
açıkça paylaşmak ve gerekiyorsa analiz sonuçlarını yeniden formüle etmekte 
yarar olabilir. Bu konuda halk ve kurumlarla kurulacak iletişim ilerde proje fa-
aliyetlerinin benimsenmesini kolaylaştıracaktır. Bu gerek yerine getirilmediği 
takdirde Köykent yönetim birimleri ile farklı paydaşlar arasında, Proje ile ilgili 
bir toplumsal yabancılaşma ve kopukluk sürecinin başlama riski olabilir. Geç-
miş uygulamalardan çıkan sonuçlar, alınan dersler, gereği yapılmadığı haller-
de böyle bir tehlikenin her zaman güçlü bir olasılıkla varlığını göstermektedir.

Bu süreci olumlu yönde ilerletmenin, “yabancılaşma” ve “karşılıklı güvensizlik” 
tehlikelerini önlemenin temel gereği Köykent kapsamındaki koy yerleşimle-
rinden resmi ya da gayri resmi kişi ve kurumları analiz ve karar sürecine aktif 
olarak katmak ve bunun için de en uygun yol ve yöntemleri üretebilmektir.

1.2. Köykent Projesiyle arzulanan değişim ve etkiler konusunda varsayım-
lar geliştirmek

Henüz tasarım aşamasında olmakla beraber, alan araştırmaları, sorun ve potan-
siyel çözümlemeleri (analizleri) temelinde Köykent uygulamasının ilgili yörede 
yaratacağı olası olumlu ve olumsuz etkileri önceden kestirmek ve buna göre 
farklı çözüm senaryoları geliştirmek ve bunları ilgililerle paylaşmak gelecek için 
yarar sağlayabilir. Proje, daha kalıcı, kendini yenileyebilen ve daha sürdürülebilir 
bir sosyal ve mekansal hizmet örgütlenmesi için ne tür etkiler ve olanaklar ya-
ratabilir ya da gelişme süreçlerine ne gibi sınırlar getirebilir? Bunların olumlu ve 
olumsuz yanları muhtemelen neler olabilir?

Planlama adımlarında bu soruları da dikkate almak, gelecek için birçok pratik 
yarar sağlayabilir.

2. Uygulama Süreci

Planlama süreçlerine yerel bilgi ve yaşam birikimiyle katılan insanların uygu-
lama süreçlerinde de tanımlanmış bazı sorumlululukları üstlenmeleri doğaldır, 
hatta kaçınılmazdır. Uygulamalara katılım, özellikle Köykent’lerin “toplumsal 
sürdürülebilirliği” bakımından önemlidir. Bunun için özellikle cinsiyet dengeli 
kalkınmayı amaçlayan kadınlara (ve de erkeklere) yönelik programlar ile hane 
ve birey gelirlerini artırıcı projelere hedef grupların katılımı, bu bağlamda son 
derece anlamlıdır. Bu türden program ve projelerde yerel topluluklara, birey-
lere ve hanelere belirli roller ve sorumluluklar vermek başarıda bir anahtar 
işlevi görebilir. Somut bir örnek vermek gerekirse, proje faaliyetlerinde işgü-
cü gereksinimini karşılarken yöredeki kişi ve kuruluşlara öncelik tanımak etkili 
olabilir.

2.1. Tarımsal ve ekonomik uygulamalara katılım

“Tarımsal sürdürülebilirlik” için mevcut üretim sistemlerini yeniden örgütlemek, 
yayını hizmetlerini işlevsel kılmak, tarımsal girdilerin daha ucuz ve daha kaliteli 
olarak teminini sağlamak ve bu sorumlulukları Köykent bünyesindeki katılımcı 
demokratik örgütlerin sorumluluğuna vermek vazgeçilmez bir gerekliliktir. Piyasa 
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şartlarında üretim yapmanın gereklerini uygulamak, eğitim, yayım hizmetleri ile 
üretim, pazarlama ve kredi mekanizmalarını etkin kılmak ve bu unsurları bir bütün 
olarak ve bir sistem yaklaşımıyla yönetmek Köykent’lerin ‘’”ekonomik sürdürüle-
bilirliği” bakımından mutlaka gereklidir. Bu konular (tarım ve ekonomi) paralelinde 
yerel yönetimlerin/belediye ve köy kurumlarının güçlendirilmesi, arazi kullanımı, 
doğal kaynakların akılcı kullanımı gibi alanlarda da yöre halkının doğrudan ya da 
temsilcileri kanalıyla uygulamalarda sorumluluk üstlenmeleri, Köykent projeleri 
için sadece bir gereklilik değil, Köykent uygulamalarının tekrarlanabiİirliği ve kalı-
cılığı için stratejik bir hedef olarak algılanmalıdır. Başlangıçta kamu olanaklarının 
oldukça cömert bir biçimde kullanıldığı izlenimini veren Köykent Projeleri, kuru-
luş aşamaları tamamlandıktan sonra bir çok alanda mali, idari ve teknik sorumlu-
lukları kendisi üstlenmek zorunda kalacaktır. Dolayısıyla Köykent’ler daha kuru-
luş aşamalarından itibaren bu durumu dikkate alarak geleceklerini planlamak ve 
halkın katılımına projelerin başından itibaren önem vermek durumundadır.

2.2. Katılımı mümkün kılmak

Önemli olan Köykent topuluklarının ekonomik, sosyal ve ekolojik alanlardaki 
karar ve uygulamalara aktif olarak katılabilmeleri için gerekeni yapabilmektir. 
Bu salt bir eğitim sorunu değildir. Çünkü, katılımı mümkün kılmak bireylerin 
sadece toplumun mevcut eğitim sistemlerinden yararlanması ve bu konudaki 
fırsatlardan istifade etmesi ile olası değildir. Konuya yeni bir bakış açısından 
yeni bir yaklaşımla ve çağımızın gereklerini göz örtünde tutarak teori ile uygu-
lamayı, yerel ile ulusalı ve evrensel değerleri dengeli ve insana önem veren 
bir düzende bağdaştırabilmektir. Köykent’lerin sürdürülebilirliği ancak böylesi 
bütüncül, entegre ve sistematik bir yaklaşımla ve sorunları çok boyutlu ele 
almak suretiyle sağlanabilir.

3. İzleme ve Değerlendirme Süreci

Köykent Projeleri’nin başarısında, dolayısıyla sürdürülebilirliğinde rol oynayan 
bu tür etmenlere ek olarak, bu yazının ana konusuyla doğrudan ilgili diğer bir 
faktör de projelerde etkin ve pratik bir izleme-değerlendirme sisteminin kurul-
ması gereğidir.

Köykent projelerinde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için, projelerin gelişim 
süreçleri içerisinde, yaratılan sosyal, ekonomik, çevresel ve kurumsal etkiler, 
proje elemanlarının araştırmaları, gözlemleri, yerel katılımcılarla birlikte ger-
çekleştirilen toplantılarda yapılan eleştiriler, öneriler ve istekler doğrultusun-
da düzenli ve sürekli olarak izlenmek durumundadır. Bu izlemenin önemli bir 
amacı, Köykentlerin sürdürülebilirliği konusunun hatta sorunsalının tüm taraf-
larca farkında olunmasını sağlamak ve tüm paydaşlar arasında bu konudaki 
duyarlılığı arttırmaktır. Geliştirilecek düzenli bir izleme yönetimi, sürdürülebilir-
lik açısından uygulamaların zayıf ve güçlü yanlarını tüm katılımcılarla birlikte 
analiz etme ve alınması gereken uygun ve makul önlemleri zamanında alabil-
me konusunda, proje ilgilileri arasında ortaklaşa bir anlaşma zemini sağlama 
açısından da önemlidir (A. Saltık, A.G.Hoşgör, a.g.t).

3.1. İzleme-değerlendirme göstergeleri

Etkin bir izleme-değerlendirme sistemi kurmadan hiçbir projenin sürdürülebi-
lirliği garanti altına alınamaz. Buna karşın her ülkede özellikle bürokratik kamu 
kuruluşları izleme ve değerlendirmeyi bir “idari ve mali denetim” olarak algı-
lamakta, sadece “sonuçlar” la ilgilenerek “süreçleri” ve projelerin uygulandığı 



135

“sosyo-ekonomik bağlamı” ve projelerle yaratılan “etkiler” i genellikle önem-
senmemek eğilimini göstermektedir. Ayrıca, özellikle değerlendirme eylemi 
salt belirli bir kurum ya da kuruluşun yetki ve sorumluluğunda değildir. Kalkın-
ma projelerinde izleme ve değerlendirme mümkün olduğunca tüm tarafların 
katılımıyla ve farklı tarafların İhtiyaç öncelikleri ve bunun için kullandıkları kriter 
ve göstergelere dayalı yapılmak durumundadır.

Bu gerekçelerle Köykent uygulamalarında izleme ve değerlendirme sisteminin 
temel amacı; uygulamalardaki gidişatı izlemek, mali ve insan kaynaklarının 
kullanım biçim ve içeriğini zamanında öğrenmek, gerektiğinde önlemler almak 
ve Köykent’in yaratacağı etki ve değişimleri ölçmeye ya da belirlemeye yöne-
lik göstergeleri önceden tespit ederek ilerde yapılacak olan değerlendirmeler 
için teknik, idari ve toplumsal açılardan sağlıklı bir temel oluşturmaktır.

Bu çerçevede yanıtlanması gereken başlıca sorunlar şunlar olabilir: Faaliyet-
lerin izlenmesinde hangi kayıt düzeninden ya da verilerden yararlanacağız? 
Köykent Projesi kapsamındaki/bağlamındaki değişimin temel göstergeleri neler 
olabilir? Ya da Köykent uygulamalarının yaratacağı sosyal, ekonomik, politik ve 
çevresel değişimleri hangi ölçüt ve göstergelere göre nasıl ve ne zaman değer-
lendireceğiz? Yöre halkının; farklı sosyo-ekonomik statüde bulunan toplumsal 
katmanların kullandıkları kendi basan ölçüt ve göstergeleri, örneğin, “Köykent 
İzleme-Değerlendirme Birimi” tarafından ne ölçüde dikkate alınmıştır? Köykent 
kapsamındaki yerleşimlerde, hanelerde ve değişik sosyal kategorilerde; kadın-
lar, işsiz gençler, küçük üreticiler, yoksullar vs. ile bitkisel tarım, hayvancılık, top-
rak ve su kaynakları ile ticaret ve ekonomi vs. gibi değişik sektörlerde yarattığı 
etkileri ölçme ve değerlendirmede kullanılacak makul sayıdaki bir gösterge seti 
nasıl oluşturulabilir? Şayet “oluşturulmuşsa” bu nasıl yapılmıştır?

Sürdürülebilirliğin bir gereği olan İzleme ve Değerlendirme ile ilgili tüm bu so-
rular açıkça yanıtlanmak ve ayrıca bu konuda yapılacak çalışmaların ortaya 
koyacağı sonuçların da ilgili ve istekli kişi ve kurumlar tarafından nasıl ulaşıla-
bilir hale getirileceği de önceden belirlenmek durumundadır.

3.3. Etki izleme metodlarının geliştirilmesi

İzleme-değerlendirme ölçüt ve göstergeleri statik, değişmez araçlar değildir. 
Zaman içinde ihtiyaca ve imkanlara göre değişebilir, geliştirilebilir? Bu sorunun 
standart bir yanıtı ve hazır bir reçetesi yoktur. Bu yüzden aşağıdaki sorulara, 
gerçekten katılımcı bir anlayışla ortaklaşa yanıtlar bulmak gerekecektir:

• Köykent uygulama alanı (farklı iller/yöreler) ve belirlenen etki göstergeleri 
nasıl uygulanacak, değerlendirilecek ve sonuçlar nasıl belgelenerek gelecek 
için yararlı bir bilgiye dönüştürülecektir?

• Köykent Proje Yönetimi'nin teknik, idari ve uzman personel kapasitesi ile 
sahip olduğu araç-gereç ve diğer donanımlar ölçüsü dikkate alındığında hangi 
metod ve teknikler daha işlevseldir?

• Zaman içinde izleme-değerlendirme için daha uygun yol ve yöntemler nasıl 
oluşturulabilir, farklı teknik ve yöntemler ( örneğin, ölçülmesi daha zor nitel 
değişmeler ile ölçülmesi daha kolay nicel değişmeler) nasıl bağdaştırılabilir?
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3.4. Bir “kırsal kalkınma modeli” olarak Köykent’in yaratacağı değişimin; 
sosyal, ekonomik, örgütsel ve teknolojik etkilerin bir bütün olarak değerlen-
dirilmesi

“Köykent modeli”nin etkileri sadece proje alanında yapılan fiziki yatırımlar, ku-
rulan eğitim, sağlık, üretim ve kültürel amaçlı tesislerin sayısı ve büyüklüğü 
ile değerlendirilemez. Aynı şekilde, bu tesis ve yatırımlarla ilgili program he-
deflerinin ön görülen sürede gerçekleştirilmiş olup olmadığı da tek başına bir 
basan ölçütü olamaz. Köykent modeli İçin en belirgin ve belirleyici gösterge 
uygulama alanında ve çoğunlukla sosyo-ekonomik açıdan görece daha çok 
sorunu olan bir beşeri-coğrafi bağlamda meydana gelen olumlu değişmeler-
dir. Diğer bir ifadeyle, temel eğitim, sağlık, beslenme ve istihdam sorunlarını 
çözmüş, ekonomik baskılar sonucu mevsimlik göç süreci yavaşlamış, yöre-
sel düzeyde kendi sorunlarını çözme yeteneği gelişmiş, geleceğe daha fazla 
güvenle bakan toplulukların yaratılabilmesi Köykent modeli için kullanılması 
gereken başlıca ölçütler olmalıdır.

Örneğin,

• Farklı paydaşlar gözünde Köykent kapsamındaki yerleşimlerde nasıl bir de-
ğişim meydana gelmiştir?

• Bu değişmelerden farklı paydaşlar neler öğrenmiş ve bu deneyim geleceğin 
kalkınma girişimlerinde nasıl bir etki yaratacaktır?

• Köykent kırsal kalkınma ve köy-kent farklılıklarını azaltmada önemli bazı top-
lumsal süreçleri ne ölçüde hızlandırmış ya da ne oranda uyarıcı bir işlevde 
bulunmuştur?

• Bir sonraki aşamada yapılacak olan Köykent uygulamalarında özellikle hangi 
süreçlere daha fazla önem verilmeli ya da bunlardan hangisi daha fazla güçlen-
dirilmelidir?

Sonuç

Köykent uygulamalarının sürdürülebilirliği, herşeyden önce Proje’nin halk ve 
tüm ilgili taraflarca benimsenmesine (gerçekçi katılımcı planlama), ekono-
mik ve sosyal amaçlı işlevsel örgütlenmelere (insan kaynakları ve sorun 
çözme kapasitesi), hizmetlerde etkinlik ve kurulacak işletmelerin karlılığına 
(rekabet, kalite ve maliyet) projelerin teknik ve sosyal açıdan uygunluğuna 
(ulusal politika ve etkin izleme-değerlendirme) bağlıdır.

Geçmişin geleneksel kalkınma anlayışında yönetimler, projelerin sürdürülebi-
lirliğini sağlamak için daha uzun bir zaman ve sabır gerektiren “insan kay-
naklarının geliştirilmesi” etkinlikleri yerine, kısa vadede sonuç veren ve politik 
avantaj sağlayıcı projelere daha fazla önem vermiş, ancak bu yaklaşım başarı-
sızlıkla sonuçlanmıştır. 25 yıl aradan sonra ülkemizde yeniden gündeme gelen 
“Köykent modeli”nin bu yeni dönemdeki uygulamalarında, sürdürülebilirlik 
için insan merkezli, topluluk odaklı, sistem bakışlı, çevreye duyarlı, kapsamlı 
ve daha uzun soluklu düşünmek ve davranmak gerekmektedir.

Haziran 2002- Samsun
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Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği1 (SÜRKAL) 
ve Yoksullukla Mücadele Yaklaşımı

Doç. Dr. Ahmet Saltık
Öz

Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği (SÜRKAL) 2000 yılında, 
uzun yıllar kırsal kalkınma alanında çalışmış olan çekirdek bir grup kalkınma 
uzmanı, akademisyen ve duyarlı girişimci tarafından kurulmuştur.

Teorik olarak coğrafya ve mekansal ayırım yapmaksızın yoksulluğu hedef kit-
lesi olarak kabul eden SÜRKAL’ın etkinlikleri, Türkiye’nin en az gelişmiş bölge-
leri olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yoğunlaşmaktadır.

Bu bildiride SÜRKAL’ın; tanımladığı nihai hedefler doğrultusunda şekillenen 
kurumsal amaçları, uygulamalarından bir örneğin sunumu yapılmakta ve 
SÜRKAL’ın Yoksullukla Müca dele Stratejisi tartışmaya açılmaktadır.

Abstract

Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği (SÜRKAL) (Sustainable Ru-
ral and Urban Development Association) was founded in the year 2000 by 
a nucleus group of academicians, sensitive entrepreneurs and development 
experts, who have worked in the area of rural development for many years.

Without making theoretical distinctions between geography and location in re-
gard to target poverty masses, SURKAL’S activities have centered in Turkey’s 
least developed regions of Eas tern and Southeastern Anatolia.

In this paper an example is presented of the implementation of SURKAL’s insti-
tutional go als that have been shaped in accordance with its final objectives, and 
SURKAL’s Struggle Aga inst Poverty Strategy is opened for discussion.

Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği (SÜRKAL) 2000 yılında, 
uzun yıllar kırsal kalkınma alanında çalışmış olan çekirdek bir grup kalkınma 
uzmanı, akademisyen ve duyarlı girişimci tarafından kurulmuştur.

Teorik olarak coğrafya ve mekansal ayırım yapmaksızın yoksulu hedef kitle-
si olarak kabul eden SÜRKAL’ın etkinlikleri, mevcut durumun kaçınılmaz ge-
reği olarak, Türkiye’nin en az gelişmiş bölgeleri olan Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da yoğunlaşmaktadır. SÜRKAL, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu 
kalkınma müdahalelerinde öncelikli kılan ve bazıları yapısal nitelikli olan çeşitli 
sorunları şöyle sıralamaktadır:

• Yerel koşulları; potansiyel ve kısıtları göz ardı eden, yoksula duyarlı olmayan 
merkeziyetçi kalkınma anlayışı ve bu anlayışla şekillenen politikalar,
1 SÜRKAL, 15 Ekim 2000 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne kuruluş bildirgesi’ni sunmuş, 06-62 085 
Kod numarası ile kayda geçmiş ve Tüzüğü 2908 Sayılı Dernekler Kanunu’na uygun görülerek 18 Haziran 
2001 tarihinde onaylanmıştır. 

Derneğin adresi; Cevizlidere Cad. No:35/5 06520 Balgat-Ankara’dır. Tcl: 3124726860 Faks: 312-4726861
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• Kamu hizmetlerinde nitel ve nicel olarak yetersizlik,

• Geleneksel değerler, normlar, toplumsal-politik yapılar; karar süreçlerine ye-
tersiz katılım,

• Var olan ve gelir getirici ekonomik faaliyetlerde başat konumunu koruyan 
tarım sektöründe; bitkisel üretim ve hayvancılıkta düşük verimlilik,

• Örgütlenme ve eğitim noksanlığından kaynaklanan ortaklaşa sorun çözme 
becerisinde yetersizlik,

• Türkiye ortalaması (% 1,6) üzerinde nüfus artış hızı (% 2,4).

SÜRKAL Ne Yapmak İstiyor?

Mevcut potansiyeller, kısıtlar ve hedef kitlenin beklentilerinden hareketle, SÜR-
KAL

• Yerel odaklı, yani yerel kaynakları ve potansiyelleri kullanan,

• Kamu-özel sektör-sivil toplum arasında etkin işbirliğini sağlayan,

• Halkın aktif katılımcılığını temel alan,

• Taban örgütlenmeleri ve eğitim yoluyla hedef kitlelerdeki mevcut kapasiteyi ge-
liştiren,

• Kadını hane ve topluluk düzeyinde güçlendirmeyi hedefleyen, bir anlayış ve 
yaklaşımla yerinde kalkınmayı (in-situ development) gerçekleştirmek istiyor.

SÜRKAL’ın Amacı

SÜRKAL’ın tanımlanan bu nihai hedefler doğrultusunda şekillenen kurumsal 
amaçlar şunlardır:

• Kırsal ve kentsel kalkınmayla ilgili temel sorun ve potansiyelleri ortaya koy-
mak, potansiyelleri ve engelleri "sürdürülebilir kalkınma" amaçları doğrultu-
sunda yeniden tanımlayabilmek için katılımcı alan araştırmalarını planlamak, 
gerçekleştirmek ve bu alandaki girişimleri desteklemek,

• Kırsal ve kentsel alanlarda dengeli bir kalkınmanın sağlanabilmesi için ülke, 
bölge ve yöre gerçeklerini dikkate alan program ve projeler geliştirmek,

• Ülkemizde kalkınma sorunlarından olumsuz yönde etkilenen güçsüz/yoksul 
sosyal kesimleri, mesleki teknik eğitimi, örgütlü davranışları, kredi, yerinde is-
tihdam ve gelir artışı sağlamayı hedefleyen sosyal, ekonomik ve ekolojik proje 
uygulamaları yoluyla öncelikle desteklemek,

• Kırsal ve kentsel alanlarda çocuk emeğinin istismarını önlemek ve çocuk 
işçiliğinin ortadan kaldırılmasını sağlamak,

• Kalkınma süreçlerinde engelleyici bir unsur olan toplumsal cinsiyet ayrımcılı-
ğını zamanla ortadan kaldırmaya yönelik orta ve uzun vadeli planlar ve uygula-
malar yapmak ve kadınların kalkınma süreçlerinde; ailede ve toplumda sosyal 
statülerini güçlendirmek, karar süreçlerindeki etkilerini artırmak,

• Ülkemiz kırsal ve kentsel yerleşimlerindeki sorunların tanımında, çözüme 
yönelik proje ve programların geliştirilmesinde ve buna ilişkin planlama, uygu-
lama ve değerlendirme süreçlerinde, tüm tarafların aktif katılımını sağlayarak, 
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katılımcılık ilkesine gerçekten önem vererek demokrasinin tabanda gelişmesi-
ne katkıda bulunmak,

• Ülke genelinde ve özellikle kalkınmada öncelikli bölgelerde insanı merkez 
alan bir kalkınma anlayışını savunmak; çağdaş değerlere ve insan haklarına 
saygılı dengeli bir kalkınma anlayışını yaygınlaştırılması için alanda uygulama-
lar yapmak, tekrarlanabilir modeller geliştirmek ve bunları tanıtmak,

• Toplum yaşamının her alanında katılımcılığı, demokrasiyi, insani ve doğal 
kaynakların dengeli ve akılcı gelişmesini/yönetimini savunan "sürdürülebilir 
kalkınma” anlayışının temel ilkeleri etrafında bireysel ve toplumsal bilinç yarat-
mak ve bu konuda gerekli duyarlılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak,

• Ülkemizin mevcut kırsal çevre, su, toprak, mera ve biyolojik kaynaklarını 
korumak ve bu kaynakların sürdürülebilir kullanımının önündeki sosyal, eko-
nomik, idari ve bürokratik engelleri siyasal, akademik ve yerel kurumlar ile 
kaynakları doğrudan kullanan halk arasında katılımcı ve eşgüdüme dayalı bir 
işbirliği çerçevesinde aşmaya yönelik alanda somut çalışmalar yapmak,

• Ülkemiz tarafından da onaylanmış uluslararası anlaşmalar çerçevesinde çöl-
leşme ve kuraklıkla mücadele ve çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi ve benzeri 
konularda ülke ve yöre gerçeklerine uygun projeler ve programlar geliştirmek, 
uygulamak ya da geliştirilmiş programların alan uygulamalarında diğer kuru-
luşlarla işbirliği yapmak,

• Özellikle kırsal ve kentsel kalkınma alanında çalışan STK'lar arasında daya-
nışma ve işbirliğini geliştirici kurumsal mekanizmaların oluşturulmasına katkı-
da bulunmak ve bu alanda katılımcı, tekrarlanabilir modeller oluşturmak.

Uygulamalardan Bir Örnek: Doğu Anadolu Katılımcı Kırsal Kalkınma Projesi

SÜRKAL, halen Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinin en yoksul 3 iline (Ardahan, 
Kars ve Erzurum) bağlı, 6 ilçe ve 20 köy yerleşiminde kurumsal amaç ve viz-
yonu ile şekillenen Doğu Anadolu Katılımcı Kırsal Kalkınma Projesi’ni uygula-
maktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Atatürk Üniversi-
tesi desteğinde SÜRKAL’ın kamu ve yerel kuruluşlar ile kurduğu sıkı ilişkiler 
çerçevesinde yürütülen bu proje;

• Öncelikle "sosyal" ve "doğal" anlamda yerel potansiyeli ve kaynakları hare-
kete geçirme,

• Yerel halk ile kamu sektörü arasında işbirliğini güçlendirme; böylece mevcut 
kaynakları daha etkin ve doğru kullanma,

• Geleneksel tarım dışında alternatif geçim kaynakları araştırma ve geliştirme,

• Eğitim ve örgütlenme faaliyetleri ile hedef kitle ve kuruluşlarda sorun çözme 
kapasitesini geliştirme ve güçlendirme,

• Kadının bireysel durumunu ve toplumsal konumunu iyileştirme/güçlendirme 
programlarıyla,

• İnsan kaynaklarını geliştirme 

• Hanelerde gelir artışı sağlama 

• Yoksulluğu azaltma
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• Katılımcı, sürdürülebilir, tekrarlanabilir kırsal kalkınma modelleri oluşturma ve 
yayma

• Bölgeler arasındaki dengesizliğin azaltılmasına katkı sağlama amaçlarını ta-
şımaktadır.

Bu amaç/amaçlar doğrultusunda, önce 9 ilçede katılımcı alan araştırmaları 
gerçekleştirilmiş, veriler ve bulgular tüm paydaşların katıldığı toplantılarda de-
ğerlendirilmiş, pilot uygulama ilçeleri paydaşların katılımıyla ortaklaşa belir-
lenmiştir. (ayrıntılı bilgi için www.dakap.org.tr). Bu süreçlerde SÜRKAL Proje 
Koordinasyonu, merkezi planlama ve “tavandan tabana” karar verme yaklaşı-
mı yerine yöredeki kamu, yerel kişi ve kuruluşların önerilerine öncelik tanıma 
yaklaşımını benimsemiştir. Sorunları, potansiyelleri ve öncelikleri belirlemede 
kullanılan bu yaklaşım, özellikle çalışma alanındaki tüm kişi, kurum ve kuruluş-
lar için bir “yenilik” ve “farklılık” olarak değerlendirilmiştir.

Tanıma ve tanıtma faaliyetlerinden sonra, sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçil-
mez ilkesi/gereği olan “projelerin hedef kitlece benimsenmesi ve sahiplenil-
mesi” ile “toplumsal ve ekonomik açılardan somut yararlar sağlayabilmesi” 
için eğitim ve örgütlenme konuları üzerinde yoğun çalışmalar başlatılmıştır. Bu 
çerçevede ilçelerde, informal mahiyette İlçe Kalkınma Kurulları (İKK) oluşturul-
muştur. Yerel yönetimler ve diğer örgüt temsilcileri ile halktan ve kamu görev-
lilerinden oluşan İKK’lara kalkınma kavramlarından, proje planlama, katılımcı 
uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarını içeren ve kalkınmanın abc’si 
sayılan Proje Döngüsü konularında eğitim verilmiştir. Bu eğitimlerde birlikte 
düşünme ve öğrenme süreçleri başlatılmıştır. Bu aşamadan sonra, İKK’lar ta-
rafından belirlenen proje köylerinde alan uygulamaları başlatılmıştır. Bu dö-
nem için toplam 6 aylık bir süre kullanılmıştır.

Köy ve mikro havza düzeyinde başlatılan ve halen yürütülmekte olan bu proje 
faaliyetlerinde kırsal kalkınma konuları ve sorunlar insanı merkez alan bir anlayı-
şıyla, ekonomik, sosyolojik ve ekolojik boyutlarıyla bir bütün ola rak ele alınmak-
tadır. Ekim 2001 yılında başlatılan bu projenin 2004 yılı sonunda tamamlanması; 
kendi ölçeğinde ve benimsediği yaklaşım açısından ülkemizdeki kırsal kalkın-
ma çabalarına anlamlı dersler ve katkılar sağlayacağı sanılmaktadır. Ayrıca, 
SÜRKAL’ın uygulama sorumluluğunu üstlendiği bu projenin, yoğunluğu gide-
rek artan istem dışı göçlerden dolayı kent yoksulluğunu besleyen kırsal alanların 
kalkınma sorunlarına yeni bir bakış getirmesi de beklenmektedir.

SÜRKAL’ın Yoksullukla Mücadele Stratejisi

Bilindiği gibi bir kişinin ya da bir ailenin/hanenin “yoksul” olarak nitelenebilmesi 
için söz konusu bu toplumsal birim ya da birimlerin temel gereksinimlerini kar-
şılayan mal, hizmet ve haklardan kurulu bir düzeni süreklilik temelinde sağlaya-
maması gerekir. Türkiye’de, birçok ülkede olduğu gibi bölgesel kalori ve fiyat 
farklılıkları hesaba katılarak bulunan mutlak yoksulluk sınırı ve yoksul kişi oranı 
bölgelere göre ciddi boyutlarda farklılık göstermektedir. Örneğin, Ege-Marmara 
Bölgelerinde yoksul kişi oranı % 9,56 iken bu oran Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu Bölgelerinde % 35,32’dir. 15 yıl öncesine ait bu tablonun günümüzde de pek 
fazla değişmediği, hatta daha da kötüleştiği varsayılabilir. Özellikle, son yirmi 
yılda küreselleşen ya da hızla tekelleşen dünyada IMF ve Dünya Bankası tarafın-
dan savunulan ve çoğu zaman empoze edilen yeniden yapılanma, özelleştirme 
ve tarımda sübvansiyonların azaltılması politikaları ve bu politikaların uygulan-
ması sonucu kapanan iş yerleri, ülkemizde işsizlik ve pahalılığın artmasına ve 
giderek yoksulluk trendinin yükselmesine neden olduğu açıktır.
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Kontrol dışı sayabileceğimiz bu gelişmelere rağmen, böylesi bir dünyada yok-
sulluğun tamamen ortadan kaldırılması gerçekçi bir hedef olmasa da, en azın-
dan yoksulluğun azaltılması mümkündür. Ulusal deneyimleri ve uluslar arası 
bilgi birikimini dikkate alan SÜRKAL, yoksullukla mücadelede birbiriyle ilişkili 
üç alanda mutlaka yoğun, planlı ve sabırlı çalışmalar yapılmasının gerekliliğine 
inanmaktadır. Sağlıklı, gerçekçi bir yoksulluk analizi çalışmasından sonra baş-
latılması gereken bu etkinlikler şu alanlarda yoğunlaştırılmalıdır;

• Yoksullardan Yana Ekonomik Uygulamalar 
• Toplumsal Kalkınma 
• Katılımcı Demokrasi

1. Bu mantıki kavramsal çerçeveye göre bütün proje ve programlar nihai he-
def olarak yoksulluğu azaltılmasını öngörmeli ve toplumsal kalkınma temeline 
odaklanan ekonomik gelişmeleri amaç edinmelidir. Bunun için mevcut yerel 
kaynaklar başta olmak üzere tüm kamu kaynakları harekete geçirilmeli, fiziki ve 
toplumsal yatırımlar, istihdam ve gelir artışı yönünde etkin ve verimli bir şekilde 
gerçekleştirilmelidir. Girişimciliğin yaygınlaştırılması için küçük üreticilere kredi, 
eğitim ve örgütlenme desteği sağlanmalıdır. Bu süreçlerde SÜRKAL gibi gönüllü 
kalkınma kuruluşları toplum sal aracılık rolleri üstlenmeli ve yoksullar lehine sa-
vunu işlevlerini yerine getirmelidir.

2. Yoksulluğun ortadan kaldırılmasında insani ve sosyal sermayenin geliştirilme-
si belirleyici etmendir. Çünkü bu niteliği ile yoksulların sahip oldukları tek varlık 
ve potansiyel güç insani ve sosyal sermayedir. Bu potansiyelin geliştirilmesinde 
ve yoksulların toplumsal statülerinin yükseltilmesinde genel eğitim, mesleki eği-
tim ve sağlık hizmetlerine erişim fırsatlarının toplum genelinde adil bir biçimde 
yaratılması şarttır. Bu görev devletin sorumluluğundadır. Ancak SÜRKAL gibi 
sivil toplum kuruluşları, kaynakların marjinal gruplara tahsisi için özel bir çaba 
harcayarak, küçük ölçekli ancak yaygın proje uygulamaları yoluyla yoksullukla 
mücadelede etkin roller oynayabilir. Bu çalışmalar kamu politikaları ve yasal dü-
zenlemeler kadar önemlidir. Bilindiği gibi, sosyal sermaye, iyi niyet ve karşılıklı 
yardımlaşmaya dayanan topluluklarda toplumun dokusunu oluşturur. Türkiye 
kırsal alanında henüz varlığını koruyan bu dokuyu güçlendirmek toplum sal ihti-
laf ve çatışmaların önlenmesi bakımından yaşamsal bir öneme haizdir.

Yoksulluk genellikle kadınları göreceli olarak daha fazla etkilemektedir. Dün-
yamızın özellikle güneyinde yoğunlaşmış yoksul ülkelerinde olduğu gibi, 
Türkiye’de de “yoksulluğun feminizasyonu” çarpıcı bir gerçektir. Bu nedenle 
SÜRKAL, alan uygulamalarında kadınların durumunu ve toplumsal konumu-
nu iyileştirme yönündeki çabalara özel bir yer vermekte, bu alanda uyguladığı 
projelerle yoksulluğun azaltılmasına dolaylı katkı sağlamaktadır. Kalkınma ve 
yoksullukla mücadele alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar için kadınların 
durumunu iyileştirmek, toplumsal kararlara katılımlarını yükseltmek ve toplum-
sal cinsiyet ayrımcılığını gidermek temel hedefler/konular arasındadır.

Türkiye nüfusunun hemen hemen yarısı (%46) 30 yaşın altındadır. Güneydoğu 
ve Doğu Anadolu Bölgelerinde ise nüfusun neredeyse yarısı 15 yaşın altın-
dadır. Bu demografik özellikler Devlet açısından; eğitim ve istihdam konuları 
bakımından önemli sorumluluk yaratmaktadır. Yoksulluğun kuşaklar arasında 
sürekliliğini engellemek için gençlerin toplumu ve kendi geleceklerini ilgilen-
diren konularda kararlara katılmalarını teşvik etmek gerekmektedir. Bu çerçe-
vede gençler, tıpkı kadınlar gibi yoksullukla mücadele programlarında ayrı bir 
hedef kitle/grup olarak ele alınmalıdır.
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3. Türkiye’de uygulanmakta olan kalkınma anlayışı “sanayileşmeye”, “kent-
lileşmeye”, “ekonomik büyümeye” ve “büyük ölçekli fiziki yatırım yapmaya” 
dayalıdır. Bu anlayış küçük ölçekli ve düşük maliyetli projelerin yaygın olarak 
uygulanmasına ve insan kaynaklarının geliştirilmesine yeterince önem verme-
diğinden yoksulluk ülke genelinde giderek yaygınlaşmakta, toplumsal sınıf ve 
tabakalar arasında ekonomik ve sosyal göstergelere göre bü yük uçurumlar 
doğmaktadır. Yoksullukla mücadele etkinliklerinden olumlu sonuçlar almak 
öncelikle kalkınma yaklaşımını ve kavramlarını değiştirmeyi gerektirmektedir. 
Bunun yanında gereksinimlere yanıt veren, eleştiriye açık, yoksuldan yana ve 
saydam yönetim anlayışını hayata geçirmek de yoksullukla doğrudan ilgilidir. 
Temel hizmetlerin toplum ölçeğinde nicel ve nitel açıdan yeterliliği ve adil dağı-
lımı her şeyden önce bir yönetişim (governance) sorunudur. Kurumların yete-
rince denetlenememesi, belirli zümrelerin (elit tabakanın) toplumsal kurum ve 
kuruluşlar üzerindeki egemenliği ve güç yapılanması, rüşvet ve yolsuzlukların 
önlenememesi ve giderek kurumsallaşması, mülkiyet yapısından kaynaklanan 
eşitsizlikler ve toplum piramidinin en tabanında yer alan yoksul, savunmasız 
kesimlerin kendilerini ilgilendiren konulardaki kararlara katılımındaki yetersiz-
likler yoksulluğu besleyen temel kaynaklardır. Bu türden engelleyici etmenler 
ortadan kaldırılmadıkça, yoksullara yönelik ayrımcılık ve dışlama devam ede-
cektir. Çözüm, demokrasiyi tabanda geliştirmek ve insan unsurunu esas alan 
denetlenebilir, bilgisine ulaşılabilir, saydam yönetim yapıları güçlendirmektir. 
SÜRKAL tip gönüllü kalkınma kuruluşları (ya da sivil toplum örgütleri) bu sü-
reçlerde hem duyarlılık geliştiren, yoksulları savunan, baskı grubu oluşturan 
hem de somut uygulamalarla yoksullukla mücadelede tekrarlanabilir, örnek 
alınabilir model ya da modeller geliştirebilirler.
Örnek oluşturma amaçlı topluluk odaklı projelerde SÜRKAL, proje hedef kitle-
sine doğrudan mali yardım ya da girdi sağlamak yerine topluluğun öz kaynak-
larına dayanmayı ve öncelikle bu kaynakları harekete geçirip etkin kullanma 
yaklaşımını benimsemektedir. Bunun yanında tek tek bireylerle çalışmak yerine 
örgütlerle işbirliğine önem vermekte, kalkınma girişimlerinin bu örgütler (köy 
kurulları, kalkınma kurulları, proje kurulları, üretici dernekleri, kadın kurulları, 
kooperatifler, vs.) tarafından yönetilmesine özen göstermektedir. SÜRKAL’ın bu 
süreçlerdeki temel işlevi eğitim, örgütlenme, teşvik etme, yol gösterme, birlikte 
düşünme ve çözüm üretme şeklinde özetlenebilir.
Sonuç
SÜRKAL’ın, yoksullukla mücadele stratejisi bütüncül (holistic) bir yaklaşıma 
dayanmaktadır. Bu yaklaşımda gelir getirici proje etkinlikleri yanında kadının 
güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet (gender) rolleri, proje planlama, uygula-
ma, izleme ve değerlendirme süreçlerinde katılımcılık, kamu-yerel yönetim-
sivil toplum örgütü ve halk işbirliğinin güçlendirilmesi, beşeri ve toplumsal 
sermayenin geliştirilmesi/desteklenmesi ile doğal çevre ve kaynaklarının etkin 
sürdürülebilir kullanılması gibi farklı bileşenler yer almaktadır.
Böyle bir yaklaşımı uygulayabilmek için SÜRKAL, farklı disiplinlerde yetişmiş ve 
farklı alanlarda metodolojik bilgi ve deneyime sahip uzmanlarla işbirliği yapmak-
tadır. SÜRKAL, yoksulluğun ancak katılımcı yapılar ve gelişmiş kurumsal kapasi-
teler sayesinde ve zamanla ortadan kaldırılabileceğine inanmaktadır. SÜRKAL’ın 
yaklaşımına göre, her kurum ve kuruluşun bu doğrultuda kendi toplumsal ödev-
lerini yerine getirmesi, hem yurttaşlık hem de bir insanlık görevidir.

Yoksulluk Sempozyumu
31 Mayıs – 01 Haziran 2003, İstanbul
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Türkiye’de Sivil Hayat1

Doç. Dr. Ahmet Saltık

Ahmet Hocam, önce SÜRKAL’ı tanımakla başlayalım. SÜRKAL nasıl bir sivil 
toplum kuruluşudur, hangi ihtiyaçtan doğdu ve neleri yapar?

SÜRKAL 2000 yılında kuruldu, 4 yıllık bir geçmişi var ancak SÜRKAL’ın kuru-
cularının yaşam tarihçesine bakıldığında bu alanda aşağı yukarı 20 yıldır belirli 
bir bilgi ve deneyim birikimi olan bir grupla karşı karşıyayız. Şöyle bir ihtiyaç-
tan kuruldu: Türkiye’de bilindiği gibi daha çok merkezi planlama anlayışıyla 
davranılıyor. Kalkınma deyince de büyük ölçüde fiziki yatırımlara önem verili-
yor. Fakat yerel düzeyde insanlardaki sorun çözme kapasitesini geliştirmeye 
yönelik çalışmalar sınırlı. Böyle düşünüyoruz biz. SÜRKAL geçmişe baktığında 
yani böyle bir kalkınma anlayışıyla bakıldığında, değerlendirildiğinde beklene-
nin elde edilemediğini ve başarısız olduğu sonucuna varıyor. 

Ne bileyim işte Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi, Çorum-Çankırı Kırsal Kalkın-
ma Projesi, Ordu, Giresun Kalkınma Projeleri, yani birçok kalkınma projesi 
var. Bunlar Dünya Bankası destekli, daha çok bürokratik kuruluşlar tarafından 
planlanıyor, uygulanıyor. Esas hedef kitlesinin kalkınmanın planlanması ve uy-
gulanması süreçlerinde yeterince rol almadığını görüyoruz. SÜRKAL’ın esas 
doldurmayı düşündüğü boşluk bu küçük ölçekli projelere seslerini duyurma-
larında güçlük çeken insanların katılması ve onların önceliklerinin daha kolay 
ve doğru bir şekilde yansıtılması.

Bizim temel yaşamımız bu. Merkezi planlamadan bir anlamda yerelliğe doğ-
ru bir geliş. SÜRKAL kendinin daha çok kırsal kalkınma süreçlerinde başarılı 
olduğunu var sayıyor. Kalkınma biliyorsunuz çok karmaşık ve çok boyutlu bir 
olay. Kalkınma bir süreç her şeyden önce. Belirli bir hedefi yakaladığınızda 
yeni hedefler ortaya çıkıyor. Yani bu sonuç açık uçlu bir süreç. Biz kendimizi 
kırsal alanda yetkin bir kuruluş olduğumuzu zannediyoruz. Fakat Türkiye’de 
kırsal alanda yaşayan nüfus toplam nüfusun yüzde 35’i. Ama bazı bölgelere 
bakıldığında, örneğin biz Kuzey Doğu Anadolu’da çalışıyoruz. Bu yörelerde 
örneğin bir Kars’ta, Ardahan’da, Erzurum’da nüfusun yüzde 55’inin Ardahan 
özeline inildiğinde nüfusun yüzde 75’inin kırsal alanda yaşadığını görüyoruz. 
Bu nedenle merkezi Devlet Planlama Teşkilatı’nın ortalama istatistikîyle sorunu 
çözmek mümkün değil. Biraz genelliği ön plana çıkarmak gerekiyor. Bu açı-
dan bakıldığında da kırsal alandaki insanların karşı karşıya kaldığı sorunların 
çözümünün ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Çünkü bu çözülmediği tak-
dirde ciddi bir göç olayı başlıyor. Ki bu artık Türkiye’de artık durma noktasına 
gelmiş hatta geriye göçler bile söz konusu. Çünkü kentlerde artık yeni iş gü-
cünü kaldıramıyor. Dolayısıyla kırsal alana kalkınma çalışmalarının böyle bir 
rasyonelliği olduğunu zannediyoruz ve biz bu alanda kendimizi daha yetkin 
görüyoruz.

Fakat şunu söylemek istiyorum tabii yine de kentte yaşayan nüfus artıyor. Hat-

1 Şeyhmuz Diken, Nisan 2005, Sivil Toplum Geliştirme Programı yayını.
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ta Türkiye’deki resmi politikalar 2023 yılında kırda yaşayan nüfusun % 20’nin 
altına çekilmesini hedefliyor. Dolayısıyla bir anlamda kendimizi sadece kırsalla 
değil kırsal kalkınma sorunlarıyla da ilgili olarak da değil kentsel kalkınmanın 
sorunlarıyla da ilgilenme gereği duymaya başladığımızı söyleyebilirim.

Bu nedenle Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin tam uzun ismine bakıldığında 
sadece kırsal değil sürdürülebilir kırsal ve kentsel kalkınma derneği olarak ad-
landırdığımızı söyleyebilirim. Bu da her ne kadar kendimizi kırsal alan kalkın-
ması konusunda biraz yetkin görüyorsak ta kentsel boyutunu da kalkınmanın 
alan itibariyle ihmal edilmemesi bilincinde olduğumuzu söyleyebilirim

Hocam ben sizi çok uzun yıllardır tanıyorum. Aslında siz tabii Türkiye Kal-
kınma Vakfı ve diğer kurumlarda uzun yıllar çalıştınız. Hatta sizin diğer 
arkadaşlarınız ve birlikte çalıştığınız sevgili ağabeyim Zekayi Bakar da bu 
ekibin içinde. Yani SÜRKAL’ın her ne kadar birkaç yıllık mazisi olsa da, 
aslında alt yapısı çok eski. Alan itibariyle sürekli halkla iç içe olan ve biraz 
da sivil mantıkla çalışan kurumsal bir yapınız var. Bu mantıkla baktığınızda 
sivil toplumculuğun tam olarak neresine oturtuyorsunuz SÜRKALDER’i?

Bu çok önemli bir soru. Bu yanıtlamayı da güçleştiriyor biraz. Biz her şeyden 
önce hizmet sunan bir kuruluşuz. Biz yani böyle cumartesi-pazar günü üyeleri 
bir araya gelen bir dernek değiliz. Biz yarı profesyonel bir derneğiz. Tam profes-
yonel de değiliz. Yani bir şirket gibi çalışmıyoruz. Özellikle Avrupa fonlarından 
sonra Türkiye kırsal alanında ve kentsel alanında şirket tipi kuruluşların da bazı 
projeler üstlendiğini görüyoruz. Ama biz kendimizi böyle görmüyoruz.

Çünkü kalkınmanın her şeyden önce bir akıl ama bunun yanında bir duygu ve 
gönül işi de olduğunu biliyoruz. Geçmiş deneyimlerimizde bunu gösteriyor. 
Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de çok istisnai bir yerimiz var. İstisna diyelim. 
Türkiye de yaklaşık 100–105 bin dolayında işte sivil toplum kuruluşu diye nite-
lenebilecek olan meslek mensuplarının oluşturduğu meslek odaları dernekleri 
dahil kuruluş var. Ama bunların çizgisinde kırsal alanda proje uygulayan proje 
temelinde çalışan kuruluşların sayısı iki elin 10 parmağını geçmiyor. Biz belki 
de bu açıdan bakıldığında kendimizi bir kalkınma kuruluşu olarak görüyoruz. 
Bir de profesyonel bir kuruluş olarak görüyoruz. Ama profesyonelliği bir şir-
ket mantığıyla değil bir gönül bağıyla da çalışan insanlar olarak görüyoruz. 
Bu açıdan yarı profesyoneliz. Üçüncüsü yapacağımız işlerin ve belirlediğimiz 
hedeflerin ancak halkın katılımıyla, yani proje hedef gruplarının katılımıyla bu 
da yetmiyor, kamu kuruluşlarının da desteğiyle görüyoruz. Çünkü kamu ku-
ruluşları belli bir ölçüde bazı anayasal zorunluluklar içinde. Özellikle eğitim, 
sağlık gibi çok temel hizmetlerin bütün yurttaşlara ulaştırılmasında yani temel 
sorumluluğu olan kamu kuruluşları var. Dolayısıyla onların da sürece katılması 
ve bu arada sadece onlar da değil yerel yönetimlerin projelerin planlanması, 
uygulanması, değerlendirilmesi ve sonuçlarından adil bir şekilde pay alma-
sı süreçlerinde mutlaka rol alması gerektiğine inanıyoruz. Yani işbirlikçiyiz bu 
açıdan bakıldığında.

Devletle muhabbetiniz nasıl? Yani devletin resmi kurumlarıyla bir sivil top-
lum örgütü olarak SURKAL nasıl ilişki kuruyor. Yani mesafeli misiniz? Yada 
devlet sizin çalışma alanlarınıza zaman zaman müdahale ediyor mu? Yada 
çok iyi işbirlikleri geliştirebiliyor musunuz?

Şimdi Türkiye’deki kamu yönetimi sözümün başında da belirttiğim merkezi 
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planlama anlayışında merkezi bir yapı taşıyor. Bu daha Osmanlıdan Selçuklu-
lardan bize devredilen bir gelenek. Türkiye’nin bu etik yapısında belirli kurum-
lar çok ağırlıklı. Bu tabii ister istemez çağımızın değişen sorunları karşısında 
da etkisini sürdürüyor. Yani küçük ölçekli projelerle hareket etme ya da kü-
çük sesini duyurmayan eğitim düzeyi düşük insanlarla aynı masanın etrafında 
bulunup bölgenin ülkenin ve alt bölgelerin sorunlarını tartışma bu bürokratik 
anlayışta biraz yadırganabiliyor. Fakat bizim görüşümüz kendi aramızda da 
çok tartışıyoruz. Dünya değişiyor. Yani bu dünyada değişen iki şey var. Biri iç 
dinamiklerle değişme süreci başladı. Türkiye’de bunlar biraz acılı oldu gerçi 
çok pahalıya mal oldu. Bu demokratikleşme ve geniş ve sessiz çoğunluğun 
sesini duyurması biraz zor oldu. Ama bunun paralelinde bir de yurt dışında 
ülke sınırlarını aşan dünyada bir değişim rüzgârı esiyor. Bu iç ve dış dina-
miklerin etkisiyle devlet ve kurumları da Türkiye’de değişmeye başladı diye 
düşünüyorum. Bir projemizden belki somut örnek verilebilir. Biz Kuzeydoğu 
Anadolu’da çalışıyoruz. Kapsamı da üç ili ve 20 köy yerleşiminin ve 6 ilçenin 
yer aldığı alan Burada yapmak istediğimiz tamamen kamu kuruluşlarının siz 
isterseniz devlet kuruluşu deyin ama her zaman devlet ve kamu kuruluşları ör-
tüşmeyebiliyor yani ayrılan yanları var biliyorsunuz. Bu resmi kamu kuruluşla-
rının resmi temsilcileriyle yerel halkı bir masanın etrafında toplayıp bu konuda 
bölgenin alt bölgenin il ve ilçe düzeyindeki sorunların ortak tartışabileceğini 
göstermeye çalışıyoruz. Başlangıçta örneği çok biraz yadırgandı ama şu anda 
olumlu neticeler alıyoruz. Devletin ya da devlet organlarının bölgesel kalkın-
maya, yöresel kalkınmaya bakışlarında da bazı değişiklikler oldu diyebiliriz. Bu 
açıdan bizim 5 yıl önce karşılaştığımız sorunları bu bir sene sonra aynı şekilde 
yaşıyoruz demek mümkün değil. Ben bu soruya o şekilde belki yanıt verilebilir 
diye düşünüyorum.

Diğer sivil toplum örgütleriyle ilişkileriniz var mı? Zaman zaman ortaklı 
ilişkileri geliştirebiliyor musunuz? Beraber çalışma disiplini oluşturabili-
yor musunuz? Yoksa sadece SÜRKAL olarak yalnız çalışmayı mı tercih 
ediyorsunuz?

Tercihimiz daha çok işbirliğinden yana. Bu işbirliklerini kuramadığımız sürece 
bizimde tek başımıza başarılı olmamız mümkün değil. Fakat bu konuda başa-
rılı olduğumuzu mesafeler kat ettiğimizi söylemek zor. Bunun çeşitli nedenleri 
var. Bir kez dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sivil toplum kuruluşları daha 
çok küçük grupların girişimiyle ve bu gruplar içindeki belirli kişilerin bireysel 
çabalarıyla işleri diğerlerine göre daha fazla yüklenmesiyle yürüyor. Yani he-
nüz Türkiye’de sivil toplum kuruluşları kişilerden kişilerin gücü dışına taşama-
dı. Yani daha kurumsallaşamadı. Bu kurumsallaşamamanın bazı kişilikleri ve 
bireyleri ön plana çıkarması ve ister istemez de bireysel temelde olunca da iş-
birliklerinde de bazen engellerle karşılaşması mümkün oluyor. Yani bu konuda 
çok başarılı olduğumuzu söylemek mümkün değil. Fakat biz SÜRKAL olarak 
açığız. Birde yani bizim bir ayrı bir yerimiz var diye düşünüyorum. Bu bizden 
kaynaklanan bir şey değil. Türkiye’deki kalkınma alanında çalışan sivil toplum 
kuruluşlarının sayıca çok az ve nitelikçe de yeterince gelişmemiş olmasından 
kaynaklanıyor. Bugün bizim üç projemiz var Sivas’ta, Kars’ta ve Erzurum’da 
merkez aldığımız projeler. Toplam 20 profesyonel insan çalışıyor. Bu boyutta 
çalışan kalkınma kuruluşu az. Ondan kaynaklanıyor. İkincisi de nitelik mese-
lesi. İşte sosyal sorumluluğu olan şirketlerde yani kar amacı gütmeyen şirket 
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nasıl oluyor bilmiyorum ama şirketler de bu sürece dahil olmaya başladılar. 
Onun için bizim bu konuda biraz adaptasyon sorunumuz var gibime geliyor. 
Fakat bunun yine de böyle yürümeyeceğini biliyoruz. Bazı işbirliklerine gitme-
miz oldu örneğin fakat başaramadık. Ama bu sorunu zaman içinde aşacağız 
diye düşünüyorum.

17 Aralık 2004 AB süreci Türkiye’nin gündemine oturdu. Avrupa ile oturur 
Avrupa ile kalkar hale geldik. Bu Avrupa birliği muhabbeti sivil toplum ör-
gütçülüğünün sizce önünü açan faktör müdür?

Bu konuda SÜRKAL’da ezici bir çoğunlukla AB normlarını ve değerlerini belirli 
bir evrensel geçerliliği olduğu ve böyle bir temele dayandığı ve bu nedenle 
de Türkiye’deki sivil toplum hareketini hızlandıran bir faktör olarak algılanması 
gerektiği konusunda hem fikiriz. Ben de bunu paylaşıyorum. Fakat bir şeyi 
de bizden uygulayıcı olduğu için alandan gelen veya alana fazla önem veren 
bir grup olduğumuz için sadece evrensel bazı doğruların tekrarlanmasıyla da 
orunların çözülemeyeceğini kesinlikle buna uygun örgütlenme ve eğitim ça-
lışmalarına önem verilmesi gerektiğini ancak bununla AB değerlerinin yaşa-
ma geçirebileceğimize inanıyoruz. Size şunu belirtebilirim bugün Avrupalılar 
nasıl görüyor? Avrupalılar diyor ki “Türkiye’de doğru dürüst oturup bir proje 
geliştirme yeteneğine sahip kuruluş yok”. Onun için sivil toplumu geliştirme 
projesinin arkasında yatan gerekçesi de buydu. Yani sivil toplumu güçlendir-
mek gerekiyor. Sivil toplumu güçlendirmek ne demek? Sivil toplumla kalkınma 
alanında çalışanlar kentsel ya da kırsal fark etmez bir kere katılımcı planlamayı 
çok iyi öğrenmeleri gerekiyor. Katılımcı araştırmaları çok iyi bilmeleri gerekiyor. 
Bunun bir adım daha ileri götürülmesi gerekiyor. Alanda uygulamak gereki-
yor.

Bu açıdan Güneydoğu’yu biliyoruz, Doğu Anadolu’yu da biliyoruz. Karadeniz’i 
de. Bunlar az gelişmiş bölgelerimizdir. Burada ne yerel yönetimler ne sivil toplum 
kuruluşları böyle proje ve program bazında yeterli değiller. Biz sorunun sadece 
kaynak sorunu olduğuna inanmıyoruz. Yani Türkiye’de kalkınma için tahsis edi-
len kaynaklar yetersizdir ama belki biraz tuhaf karşılanabilir sorun esas, insan-
lardaki sorun çözme kapasitesini geliştirmek. Sorun çözme kapasitesi de yolla 
oluyor. Bir eğitim yoluyla, iki örgütlü eğitim yoluyla oluyor. Bu ikisi de çok vakit 
alan zaman isteyen çok kısa sürede elde edilemeyen hedefler olarak görülüyor. 
Bu da bizim ne bazı politikacılarımız ne de yaşadığını iki üç seneyle sınırlayan 
belli bürokratlarımız için elverişli çekici alan değil. Uzun soluklu orta vadeli erimli 
işleri olan bu iki alan her zaman yeterince dikkate alınmıyor. 

Yani sorun gerçekten insan kaynaklarını geliştirmektir. Çünkü son tahlilde be-
lirleyici olan insandır. Bugün Türkiye’de yoksulluk katlanarak gidiyor daha dün 
iki arkadaşımızı Sakarya caddesinde bıçağı çekiyorlar ve telefonunu alıyor 
cüzdanını alıyorlar. Bu giderek artacak. Bence burada insan kaynakları önemli 
diye düşünüyorum. Eğitim ve örgütlenme çok önemli. Avrupa fonlarının da 
kullanılmasına baktığımız zaman ciddi şekilde sorgulanması gereken ve bu 
fonların da çok etkin kullanılabildiğini söylemek çok zor. Bu konuda pek iddialı 
olmak istemiyorum ama görünen köy kılavuz istemez derler. Yani ciddi sorun-
larımız var. Biz kırsal, bölgesel kalkınma konusunda bölgedeki insanların çok 
aktif olmasının gerektiğine inanıyoruz. Onların aktif olması için de eğitilmesi 
gerekiyor. Ben birlikte bir şeyler yapmak birlikte öğrenmek ve birlikte örgütlü 
davranmak gerekiyor. Bunu aşamadığımız sürece Avrupa ülkelerinden gelen 
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uzmanların bizdeki bazı resmi kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle belirli fon-
ları çok etkin kullanamayacaklarını bu fonlardan neticede yine Avrupa ülkele-
rinin yararlanacağına inanıyoruz.

Son soruyla mevzuu bağlayalım. Geçmişle kıyasladığımızda Türkiye’de si-
vil hayatın, sivil toplumculuğun bugünkü durumu sizce nedir, geleceğe de 
birkaç paragrafla gönderme yaparsak gelecekte öngörü olarak sivil hayat 
Türkiye’de hangi noktaya gelebilir ne dersiniz?

Sivil toplumu sadece sivil toplum kuruluşlarıyla, dernekler, vakıflarla, koope-
ratiflerle meslek kuruluşlarıyla değil siyasi partilerle, yerel yönetimlerle daha 
geniş tanımlamak gerekiyor. Şimdi bunların düzeyleri çok farklı. Ancak ara-
larında da ciddi bir ilişki var. Yani taban örgütleri güçlenmediği takdirde yerel 
yönetimlerde güçlenemiyor. Çünkü tabanda bir toplumsal etki yaratmak ge-
rekiyor tavana doğru. Yani aşağıdan yukarı gitmesi gerekiyor. Ancak her za-
man böyle de değil. Bazen de yukarıdan bizim tarihimizde de olmuştur. Belirli 
dönemlerde. Yukardan da aşağıya doğru etkiler, olumlu etkiler olabilir. Şimdi 
temel sorun kurumsal ve örgütsel gelişmelerin önünde çok ciddi engeller var. 
Yani iş yapma sorun çözme kapasitelerinin artırılması gerekiyor. Bunun mut-
laka karşılanması gerekiyor. Belki de bu konuda AB’nin bu sürece bir ivme 
kazandırması söz konusu olabilir. Bu da nasıl olabilir özellikle kalkınma konu-
su, kalkınmaya en fazla ihtiyaç duyulması yörelerde yoğunlaşması gerekiyor. 
Aktivitelerinin orda yoğunlaşması gerekiyor. Yani yerinde Ağrı’da, Kars’ta… Di-
yarbakır bu konuda biraz daha ayrıcalıklı bir konusal avantaj içerisinde çünkü 
çok fazla ilgi görüyor. Ama belki Diyarbakır hariç GAP’ın diğer illerinde daha 
uzak illerinde çalışmalar yapılması gerekiyor. Yerinde bu eğitim ve örgütlenme 
çalışmasının yapılması gerekiyor. Yerel kapasitenin geliştirilmesi gerekiyor. Bu 
açıdan bakıldığında alınması gereken çok mesafe var. Üniversitelerin akade-
mik kuruluşların da bu işe ilgi göstermesi gerekiyor. Siyasi partilerin özellikle 
ödevleri var.

Ne yazık ki örgütsüz bir toplumdayız. Bugün mahalle düzeyinden parlamentoya 
kadar çeşitli alanlarda örgütlenmek gerekiyor. Hiç kimse mahalle düzeyindeki 
örgütlenmeyi köy ya da köy gruplarındaki örgütlenmelerine gereken önemi ver-
miyor diye düşünüyorum. Yani sivil toplum kuruluşlarının almaları gereken epey 
mesafe var. Bu sivil toplum kuruluşlarını da kendi içinde sınıflamak gerekiyor. 
Herkesin kırsal alandan kentsel alanda çalışması şart değil. Duyarlılık geliştirme 
alanında çalışabilir. Ne bileyim bugün Türkiye’de en fazla çevre konusu gün-
demde. Yani yüzlerce binlerce çevre inisiyatifleri girişimleri var. 

Ama kalkınma konusunda o sayının onda biri kadar kuruluş yok. Bunu da 
düşünmek gerekiyor. Çünkü çevre sınıflar üstü hedefler olarak görülüyor. Öyle 
göründüğü için de talep daha fazla gözüküyor. Ama sivil toplumları da kendi 
içinde sınıflamak gerekiyor. Bunların bazıları daha çok ulusal ve uluslar arası 
politikaları etkileyen kuruluşlar olabilir. Bazıları çevre duyarlılığını yaratabilir. 
Bazıları doğrudan doğruya belirli bir hizmet ve program bazında çalışan ve 
bunun için de çok değişik kurumlarla işbirliği yapan sınıflar olarak belirtilebilir. 
Devletin ya da yasa ile kurulmuş olan vakıflar onlar artık yavaş yavaş tasfiye 
oluyor.

Yani sivil inisiyatifler gönüllülük esasına dayandırılıyor. Yani tabandan geliyor. 
Yani dışarıdan yasalarla kurulan örgütlerin tam olarak sivil toplum örgütü vasfı 



148

taşıyıp taşımadığı da tartışılabilir. Ki bize göre tartışmaya bile fazla gerek yok. 
Ama umutsuz olmamak gerekiyor. Biz 20 yılı aşkın bir süredir bu işin içindeyiz. 
Belki kalkınma alanında çalıştığımız için çok ağır işleyen bir süreç içindeyiz. 
Hem profesyonel hem gönüllü, amatörüz. Bunun beraberinde getirdiği bazı 
kendini tanıtma duyurma yetersizlikleri olabilir. Ama buna rağmen ben bir iyi-
leşme görüyorum, bir ileri adım görüyorum. Bizim 5–6 yılda ulaştığımız sonuç-
ları projelerde bir 1,5 yılda ulaştığımızı söyleyebiliriz. Zaman sonuç almada 
yardımcı olabilir. Kesinlikle işbirliği çok önemli Yerinde kalkınma çok önemli. 
Faaliyetleri yerinde yapma çok önemli. Kamu kuruluşlarının desteğini almak 
çok önemli. Ama kamu kuruluşlarının da bizden öğrenecekleri var.

Hedef grup olarak yoksulluk son derece altı çizilmesi gereken bir konu. Yok-
sulluk kesinlikle çok boyutlu bir olay. Hem ekonomik boyutu hem de politik ve 
sosyal boyutu var. Yoksulluğu gidermeyen bir kalkınma süreci bizce gerçek bir 
kalkınma süreci değildir.

STGP tarafindan basılan Türkiye’de Sivil Hayat kitabı için yapılan röportajdır. Ankara, Nisan 2005
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Kalkınmada Yeni Kavram ve Stratejiler

Doç.Dr. Ahmet Saltık
Yrd.Doç.Dr. Oya Açıkalın

Giriş

Türkiye’de, çeşitli toplumsal katmanlar (sınıf, etnik grup, cinsiyet, yaş, vs.), 
kent-kır ve bölgeler arasındaki ve içindeki eşitsizlikler gelire, işe, sosyal hiz-
metlere, altyapıya ve diğer olanaklara erişebilirliğe göre net biçimde tanımla-
nabilmektedir (Sönmez 2001; HÜNEE 2003; DPT 2006; TESEV 2006). Ancak, 
erişim zorluğu olan nüfus gruplarının geleceğe güvenle bakabilir topluluklar 
haline gelmesini engelleyen kurumlaşmış ilişkiler ve yapısal faktörler bir türlü 
aşılamamaktadır. Ülkede izlenen politikalar ve indirgemeci kalkınma strateji-
lerinin sonucu olarak kırsal nüfus giderek azalmasına karşın, kırsal alanların 
kalkınma sorunları her açıdan ülke genelini doğrudan etkilemeyi sürdürmek-
teyken, kentsel alanların sorunları da, göçün yarattığı etkilerin ötesinde kar-
maşık bir etkileşimle giderek çözümü daha güç bir hal almaktadır. Bu arada, 
kalkınma amaçlı program ve projelerin sayısı artmakta fakat, beklenen sonuç-
lar alınamamaktadır. Bunda, değişen dünya düzeni içinde makro ekonomik ve 
sosyal politikaların gereksinimlere cevap vermemesi yanında, merkeziyetçi-
bürokratik tutum ve davranışların, bölge/yöre düzeyinde yapılaşmış güç iliş-
kilerinin ve kalkınmanın öznesi olan hedef grupların planlama kararlarına ve 
uygulama süreçlerine etkin bir şekilde katılmalarını mümkün kılacak yaklaşım 
ve araçlardan yoksunluğunun da etkisi vardır. 

Yerelliğe odaklanan uygulamalı sosyolojinin kapsamındaki diğer konular gibi 
bu konunun da kavram - kuram - strateji bütünlüğü içersinde irdelenmesi ve 
geleceğe yönelik pratik önerilerle sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu bakış 
açısıyla aşağıda, -belki biraz normative olacak ama- kalkınma kavramından 
ne anlaşılması gerektiği ve kalkınma stratejileri bağlamında bölgesel ve/veya 
yerel kalkınmada amaca yönelik eylemler ve müdahalelerin nasıl olması ge-
rektiği gibi iki temel konu üzerinde görüş ve öneriler getirilerek sosyolojik bir 
tartışma zemini oluşturulmaya çalışılacaktır. Önerilerin geri planında, bu sunu-
şu yapanların makro ve mikro kalkınma çalışmalarındaki uzun yıllara dayanan 
deneyimi yer almaktadır; ancak, bu deneyimlerin somut örneklerle karşılaş-
tırılabilir biçimde sistematize edilmesi bu makalenin sınırlarının ötesinde bir 
çalışmayı gerektirmektedir. 

Kalkınma ve Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar
“Kalkınma” nesnel/bilimsel ve değerlerden bağımsız, tarafsız bir kavram değildir 
(Martinusen 1998: 8-16). Kalkınma, amacı, stratejileri, başarı kriter ve gösterge-
leri zamana, mekana, toplumsal sınıf, tabaka, cinsiyet ve etnik gruplara göre 
tanımlanan ve politik tercihlere göre belirlenen bir eylemdir. Diğer bir deyişle 
‘kalkınma’, politik/ideolojik nitelikli, içinde farklı toplumsal tabakaların tercihle-
rini içeren ve buna göre tanımlanan, biçimlendirilen ve yönlendirilen planlı bir 
eylemdir. 
Bu niteliğinden dolayı, kalkınma süreçleri çoğunlukla, “yurt içi gayri safi hasıla”, 
artan “kapasite kullanım oranı”, azalan “istihdam oranı” veya “yabancı sermaye 
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yatırımları” vs. gibi, kalkınmaya en çok gereksim duyan çoğunluk açısından an-
laşılması ve doğrulanması zor ölçüt ve göstergelerle değerlendirilmektedir. Bu 
göstergelerin çoğu, makro/ulusal düzeydeki gelişme süreçleriyle ilgilidir ve bu 
durum her zaman yöre/topluluk ya da hane düzeylerindeki gereksinimler ve ön-
celiklerle örtüşmeyebilir. Böyle olunca da, katılımcı olmayan kalkınma süreçleri, 
kurum ve kuruluşların, değişik toplumsal tabaka ve grupların, genel toplum sis-
temine yabancılaşmasına, iletişimsizliğe, güvensizliğe yol açmakta, toplumsal 
dayanışma ve işbirliğini engellemektedir.
Genelde ‘kalkınma’ ve özel olarak da “gelişmekte olan” yoksul ülkeler üzerinde 
gerçekleştirilen araştırmalarda, bu durum 1970’li yıllardan itibaren yeni yakla-
şımlarla sorgulanmaya başlanmış ve “kalkınmanın yeniden tanımlanması” ge-
rektiğini vurgulayan yeni kuramlar oluşmasına zemin hazırlamıştır (Chambers 
1983, Sen 1988). Bu bağlamda, kişi başına düşen gelir ne olursa olsun, ülkele-
rin eşitsizlik, yoksulluk ve işsizlikle başetme kapasitelerinin kalkınmayı tanımla-
yıcı özelliği vurgulanmıştır (Seers 1972). O halde “kalkınma” deyince kapsamlı 
ve çok boyutlu bir yaklaşımla şöyle bir tanım önerilebilir: 
“Kalkınma, herkesin temel hak ve temel sağlık, adalet, güvenlik, istihdam ve eği-
tim hizmetlerine ve bilgi kaynaklarına kolayca ulaşabildiği, piyasa koşullarının adil 
bir şekilde işlediği, katılımcı, cinsiyet dengeli, demokratik ve kültürel dönüşüm-
lere açık, saydam/hesap verebilir yönetim yapılarına sahip, toplumsal anlamıyla 
tüm dezavantajlı grup ve tabakaların ortadan kalktığı, sorun çözme yeteneği ge-
lişmiş, doğal kaynakları koruyan ve geliştiren, insanların geleceğe güvenle baktı-
ğı toplum ya da topluluklar yaratma eylemidir.” (SÜRKAL 2002) 

Kavram olarak “kalkınma”nın bu kapsamlı tanımı, hem, 80’li yıllardan beri, ser-
maye birikimleri uluslar arası nitelik kazanmış ileri kapitalist ülkelerin güdümün-
de oluşturulan dayatmacı neo-liberal “dünya düzeni”ne, hem de tarihsel gelişim 
anlamında “kaçınılmaz” fakat giderek kural tanımaz hale gelen küreselleşme 
sürecinin körüklediği işsizlik, yoksulluk, yoksunluk, açlık, hak ihlalleri, çevre fe-
laketleri, silahlanma ve savaş tehlikelerine karşı bireyi, toplulukları ve ulusları ko-
ruyabilecek eylemleri içermektedir. Normatif olmasına karşın bu tanım, dinamik 
bir süreç olarak insani kalkınmayı hem ekonomik, hem sosyal ve politik hem de 
ekolojik boyutlarıyla bir bütün olarak ele almakta, bu niteliğiyle kuram ve uygula-
maya dönük ve kalkınma analizlerinde işlevsel bir araç değeri de taşımaktadır. 
Kalkınma bağlamında çoğunluğu Dünya Bankası, OECD ve Birleşmiş Millet-
ler desteğinde geliştirilmiş yeni yaklaşımların (World Bank 1996; Conraz 1997; 
UNDP 1997) 1980’lerin öncesindeki egemen yaklaşıma göre farklarını beş bo-
yutta özetlemek olanaklıdır:

ESKİ PARAMERTELER YENİ PARAMETRELER

Ekonomik büyüme Doğal çevreye saygılı, toplumsal uzlaşma barış ve dengeli 
kalkınma

Sübvansiyon Devlet bütçesinden girişimcilere kaynak aktarma yerine uygun 
ortam sağlama

Teknoloji transferi İleri teknoloji yanında yereldeki geleneksel teknolojilere önem 
verme

 Merkezi/hiyerarşik örgütlenme İdeal olarak çok merkezli katılımcı, denetlenebilir yatay örgütlen-
me

Sektörel yaklaşım Özellikle yerel kalkınma proje müdahalelerinde çok boyutlu 
yaklaşım
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İki yaklaşım arasındaki radikal farkların kritik noktalarını şöyle ortaya koyabi-
liriz: Artık sanayileşmeye ve ucuz işgücü amacıyla kırdan kente göçü teşvik 
eden, otoriter yönetimler dahil “ne pahasına olursa olsun ekonomik büyüme” 
anlayışı ile devlet sübvansiyonuna dayalı dar bakışlı sektörel yaklaşımlar ge-
çerliliğini yitirmiştir. Bunun yerine, toplumsal, ekonomik ve kültürel dönüşümü 
dengeli ve adil bir şekilde sağlamayı hedefleyen, yoksulluğu ortadan kaldır-
mayı, savunmasız toplum kesimlerinin durumunu iyileştirmeyi, doğaya saygıyı 
ve doğal kaynakları akılcı kullanmayı amaçlayan ve bu amaçları elde etmek 
için katılımcı demokratik yapıları güçlendiren, örgütlü davranışları teşvik eden, 
büyük ve yurttaşlarca denetimi olanaksız örgütler yerine çok merkezliliği, ye-
relliği ve yönetimde saydamlığı, yani yönetişimi (good governance) savunan 
bir kalkınma yaklaşımı benimsenmiştir (Shepherd 1998: 17).

Bu yeni kalkınma yaklaşımında kavramlar da, ülke özelliklerini ve yerelliği fazla 
önemsemeyen evrensel geçerlilik iddiasındaki büyük teorilerin (grand theory) 
kavramlarından farklıdır. “Yerellik”, “kültürel çoğulculuk” ve “ekolojik sürdürü-
lebilirlik” ilkeleri çerçevesinde ve uygulamaya dönük olarak kullanılan başlıca 
kavramlar şunlardır: sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların etkin/akılcı kul-
lanımı, toplumsal cinsiyet (gender) ve cinsiyet dengeli kalkınma, insani ge-
lişme, örgütlenme, katılımcılık, kapasite geliştirme, sosyal sermaye, katılımcı 
uygulama izleme ve değerlendirme, yönetişim, sivil toplum kuruluşları (STK), 
topluluk temelli örgütlenmeler, özel sektör kuruluşlarının toplumsal sorumlu-
luğu.

Yönetişim, bu anlayışın hem kaçınılmaz gereği hem de temel uygulama il-
kesidir. Katılımcı ve saydam yönetim olarak da ifade edebileceğimiz yöneti-
şim; devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında yapıcı bir etkileşim 
sağlama süreci olarak tanımlanmaktadır (World Bank 1992). Bu süreçlerde 
yönetişimin işlevi hem kalkınmada sürdürülebilirliğin hem de yoksullukla mü-
cadelenin etkin bir aracı olarak algılanmaktadır. Bu yeni işbirliği ve etkileşim 
sürecinde üç temel kurumsal yapı ayırt edilmektedir: devlet (ve hükümet), özel 
sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşları. Fiili durumla her zaman örtüşme-
mekle beraber, bu temel yapılar arasındaki ilişkiler ve kalkınmadaki işlevler 
şöyle özetlenmektedir:

Devlet, ulusal güvenlik temel işlevi yanında yasal çerçeveleri oluşturmadaki 
yansızlığıyla, piyasa ilişkilerinde hakkaniyete dayanarak alacağı istikrar ön-
lemleriyle, kamu yararı ve özel çıkarlar arasında uzlaşı sağlayıcı rolü ve kamu 
hizmetlerini etkin bir biçimde yerine getirmek suretiyle ulusal kalkınma için 
sürdürülebilir ortamları hazırlamakla yükümlüdür. Ancak, neo-liberalizm altın-
da, devletin birincil görevi giderek uluslar arası sermayeye uygun ortamları 
sağlamak haline dönüşmüştür.

Temelde kâr güdüsüyle hareket eden özel sektör kuruluşlarının ise kalkınma 
süreçlerindeki esas toplumsal rolü serbest rekabet koşullarında mal ve hizmet 
üretmek, istihdam yaratmak, toplumda özel girişimciliği geliştirmek ve birey-
sel gelişmeyi sağlamaktır. Fırsat eşitliği ve kaynaklara erişim konusunda özel 
sektörün farklı bir siyasal baskı grubu olarak kalkınmanın sürdürülebilirliğinde 
etkin bir işlevi bulunmaktadır. Bugün artık, neo-liberalizm koşullarında devletin 
kalkınmaya ayıracak kaynakları azaldığından, kalkınmaya fon desteği verme-
si için özel sektörün “toplumsal sorumluluğu”ndan daha fazla söz edilmeye 
başlanmıştır. 
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İnsanların gönüllü olarak örgütlendiği, bünyelerinde değişik çıkarların temsil 
edildiği, etkinlik konularının kalkınmadan, çevreden, insan haklarından, boş 
zamanları değerlendirmeye kadar geniş bir yelpazede toplandığı sivil toplum 
kuruluşları, (STK) bu alanlarda bireysel çıkarların ötesinde toplumsal amaçları 
kovalayan, yasal temelleri olan demokratik yurttaş örgütleridir. STK’ların kalkın-
ma süreçlerindeki sorumlulukları, genelde insanlar özelde de paydaşlar arasın-
da ilişkileri güçlendirmek, örgütlü davranışları kurumsallaştırmak, demokrasiyi 
toplum tabanına yaymak ve bunların paralelinde eğitim, örgütlenme ve doğru-
dan proje geliştirme ve uygulama yoluyla yoksulluğun, dışlanmışlığın ortadan 
kaldırılmasına ve istihdama katkıda bulunmaktır. Duyarlılık geliştirme, doğal 
çevreyi koruma, kadın ve çocuklar başta olmak üzere dezavantajlı kesimlerin 
toplumsal durum ve konumlarını iyileştirme, bu grupları savunma ve benzeri 
amaçlar STK tipi kuruluşların diğer örgütsel işlevleri arasındadır. STK’lar bu tür 
rolleri/işlevleri yerine getirebilmek için uygun ortamları yaratmaya çalışmakta; 
siyasal, hukuki, ekonomik ve kültürel koşulları oluşturarak veya iyileştirerek 
kalkınma girişimlerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır. STK’ların 
günümüzde artan önemini ve saygınlığını, -bazı istisnalar hariç- hükümetlerde, 
kamu bürokrasisinde ve özel sektör kuruluşlarında yaşanan yolsuzluklar, yasa 
dışı davranışlar, demokratik değerlere aykırı uygulamalar ve sonuçta giderek 
artan toplumsal farklılaşmalara duyulan tepkiler etkilemektedir. 

STK’ların yukarıda özetlenen olumlu işlevlerini yerine getirme kapasiteleri ve 
olanaklarını sorgulayan STK yanlısı veya karşıtı araştırmalar (Mercer 2002, 
Miraftab 1997, Mitlin 2001, Sen 1999), STK’ların başarısının, eşdeğer ortak 
olarak hareket etme kabiliyetlerinin ve çıkarlarından çok (veya çıkarları kadar) 
toplumsal sorumluluklarını hatırlayabilmelerinin belirli koşullara bağlı oldu-
ğuna işaret etmektedir. Bunlar arasında en önemlileri şöyle özetlenebilir: (a) 
STK’ların içinde yer aldıkları makro ekonomik, sosyo-kültürel ve politik gerip-
lan/ortam, (b) STK’ların (ve yönetişim ortaklarının) örgüt yapıları, ideolojileri 
(özellikle proje ve işbirliği içindeki rol tanımları bakımından) ve kaynakları, (c) 
STK’ların hizmet ettikleri proje/programın yapısı ve tasarımı, (d) proje/progra-
mın uygulandığı ortamdaki yerel durum, grup içi ve gruplar arası dinamikler. 

Sürdürülen tartışmalar, kalkınma süreçlerinde kamu, özel sektör ve STK’lar 
arasında sağlıklı diyalog, işbirliği, katılımcılık, yönetimlerde saydamlık, eşitlik-
lik, adalet, toplumsal kapsayıcılık, kapasite gelişimi, bütüncüllük, yoksulluğa 
odaklanma ve sürdürülebilirlik gibi konuların “gelişmekte olan ülkeler”in ço-
ğunda olduğu gibi Türkiye’de de önemli sorunlar arasında yer almaya devam 
edeceğini göstermektedir. Egemen söyleme yerleşen ve devletler (hükümet-
ler) nezdinde de kabul gören bu önemli ilkelere rağmen kalkınmanın 1980’ler 
ve 90’larda istenen sonuçları vermemesi, 90’lı yılların sonundan itibaren yeni 
bir eleştiri dalgasının yükselmesiyle sonuçlanmıştır. 

Bu yeni eleştirel dalgada iki önemli boyut bulunmaktadır. Birincisi, 80’li yılların 
revizyonunun küresel değişmelerin yarattığı yeni ekonomik yapılanmaya rağ-
men ve onun bir sonucu olarak devletin kalkınma ve sosyal refaha ilişkin pek 
çok işlevini piyasaya, STK’lara ve özel sektörün toplumsal sorumluluklarına 
terk etmesiyle (Buğra vd. 2003, Keyder 1996, Yalman vd. 2004), yeni kalkınma 
yaklaşımlarının yoksulluk-eşitsizlik tablosunu değiştirmede etkisiz kalmasıdır 
(Veltmeyer 2006). İkincisi de, bu yaklaşımda belirlenen koşulların, politik kültü-
rün yeterince değişmemesi ve yeni yapılanmanın belirlediği çıkar ilişkilerinden 
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dolayı uygulanmasında çıkan sorunlardır. Bundan sonraki bölüm, bu ikinci so-
runu katılımcılık çerçevesinde somutlaştırarak tartışacaktır. 

Kalkınmada Katılımcılık

Yoksul yanlısı kalkınma yaklaşımları 1970’lerden beri uygulanmakla birlikte, 
katılımcı boyutun söylem düzeyinde net biçimde formülasyonu 1980’lerde 
gerçekleşmeye başlamıştır. 1980’ler ironik biçimde hem neo-liberalizmin hem 
de yoksul yanlısı katılımcı yaklaşımların yükselişine tanıklık etmiştir. Katılımcı 
yaklaşımların yükselişi, önceki dönemlerde sosyal-kültürel, siyasal, ekonomik 
yaşamda ve kalkınma alanında biriken deneyimlere verilen bir cevaptır. 

Çeşitli katılımcı kalkınma yaklaşımlarının ortak noktası, üstten/güçlüden başlayan 
ve teknoloji merkezli modernist yaklaşıma alternatif bir kavramsal çerçeve ve pra-
tik önermeleridir. Bu yaklaşımları genel olarak mağdur gruplardan yana ve insani 
gelişmeye ve kültüre duyarlı (Batı merkezli olmayan) bakış açısına sahip olarak 
nitelemek olanaklıdır.

1990’lar, neo-liberal dönemin en keskin uygulamalarının (yapısal uyum, özel-
leştirme, devletin küçülmesi, bölüşümün piyasaya terk edilmesi, vs.) olumsuz 
sonuçlarının özellikle yoksullar üzerinde gözlendiği ve uluslar arası finans ve 
yardım kuruluşlarının küresel kapitalizm hedefinden sapmadan yoksulluk so-
runlarını hafifletmeye yönelik çözümler geliştirmeye başladıkları bir dönemdir 
(Veltmeyer 2006, Yalman vd. 2004). Bu bağlamda kalkınma alanında yaratılan 
çözüm, katılımcı yaklaşımın neo-liberal politikalara eklemlenmesi olmuştur. 
Dolayısıyla, 1990’ların egemen kalkınma söylemi, katılımı, işlevsel-araçsal ba-
kış açısından değerlendirerek kullanmıştır (Cooke and Kothari 2001). Egemen 
söylemde meşrulaşan katılımcı yaklaşımın bir önceki döneme göre eylem ve 
söylemde yarattığı önemli iyileşmeler olmakla birlikte, yalnız bu bakış açısın-
dan kavramlaştırılan katılımcılığın yarattığı bazı sorunlar da ortaya çıkmıştır. 

Bu kavramsal çerçeve ve pratiğin ürettiği sonuçların değerlendirmesi, bir yan-
dan post-yapısalcılığın katkıları, bir yandan da, uygulamaların önerileri yeterince 
yansıtmamasıyla birleşerek yeni alternatiflerin gelişmesine yol açmıştır.

“Eleştirel katılımcı yaklaşım” diyebileceğimiz bakış açısına sahip akademis-
yenler ve pratisyenlerin ısrarla cevap aradıkları sorular özellikle altı noktada 
özetlenebilir: Katılım hangi aşamada başlatılıyor ve hangi aşamaya kadar kul-
lanılıyor, hangi araçları kullanıyor, hangi grupları kapsıyor, hangi hedefe yöne-
liyor, hangi sonuçları üretiyor, kazanan ve kaybeden kimler, hangi kurumsal ve 
pratik desteklere (mali, sosyal, siyasal) dayanıyor?

Bu kapsamdaki tartışmalar, yalnız bir tür katılımcı yaklaşım olmadığını ve katılım 
türleri olduğunu ortaya koymaktadır (Couto 1998). Manipülasyon bile, katılım-
cının, . manipüle edenin kurallarına tümüyle edilgen biçimde uyduğu bir katılım 
örneğidir. Bunun bir düzey üstünde “kısmi katılım” örnekleri vardır; en sık ve yay-
gın biçimde uygulanan katılım türü budur. Mağdur grubun istek ve ihtiyaçlarını 
saptamak için grup üyelerine “danışılır” ve/veya grup, yapılanlar, yapılacaklar ve 
yapılması/ öğrenilmesi gerekenler açısından bilgilendirilir ve eğitilir. Üçüncü tür 
ise “tam katılım”dır. Bu türde katılımcılar, herşeyden önce, kalkınma sürecinin 
tüm aşamalarına (planlama, tasarım, uygulama, izleme, değerlendirme) ilişkin 
kararlara ve uygulamalara aktif biçimde katılırlar. Daha önemlisi, hizmet götürü-
lecek grup ile hizmet götüren grup üyeleri “eş değer ortak” olarak algılanırlar. 
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Bunun anlamı, katılımcının sorumlu, yeterli ve hesap verebilir (accountable) bir 
kişilik olarak kabul görmesidir (recognition). 

Eleştirel bakış açısından, kalkınma, teknik olmadan önce ve teknik olduğu ka-
dar ideolojik, araçsal-işlevsel olmadan önce ve araçsal-işlevsel olduğu kadar da 
etik boyutları olan bir yapı, süreç, olgu, pratik olarak kabul edilmektedir. Biraz 
daha somutlaştırılacak olursa, yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik, dışlama-
ları reddeden, patriarkal uygulamalara karşı çıkan eşitlikçi bir kalkınma anlayışı 
yalnız işlevsel-araçsal temelde gerekçelendirilemez; bu bir etik ideolojik tercih-
dir. Eleştirel-etik yaklaşımın benimsenmesi aşağıda sözü edilen sorunların pro-
jelerde ortaya çıkmamasına katkıda bulunacaktır (Açıkalın 2002).

Katılımcı Yaklaşımların Eleştirisi

“Katılımcılıkta eleştirel dönem” denebilecek akım özellikle 2000’lerin başların-
da şekillenerek, katılımcılığın ve kalkınmanın nötr olamayacağının ve dolayı-
sıyla, ideolojik-politik tercihlerden büyük ölçüde etkilendiğinin altını çizmekte-
dir. Eleştiriler, katılımcı metodoloji, kavramlaştırma ve pratiklere yönelik olarak 
gerçekleştirilmiştir (Atkinson 1999, Cooke ve Kothari 2001, Igoe 2003, Reddy 
vd. 2004, Williams vd. 2003, Veltmeyer 2006). Katılmıcılığa yöneltilen eleştiri-
lerden özellikle katılımcı pratiklerdeki sorunları vurgulayanlarını şu temel baş-
lıklarda özetlemek olanaklıdır:

• Güçlünün sözünün / isteğinin yansıması: meşrulaştırma, direnişi baskıla-
ma

Meşrulaştırma: Gerek topluluk içindeki katmanlaşmanın ürünü olarak beliren 
güçlü gruplar, gerekse mağdur gruplara hizmet götüren yardım kuruluşları 
ve uzmanlar, proje tasarımından uygulamasına kadar çeşitli aşamalarda ken-
di sözlerinin dinlenmesini ve kendi isteklerinin gerçekleşmesini sağlamakta 
daha muktedirler. Bu sonucu yaratan nedenler çeşitlidir: mağdur grupların 
modern bilgilere veya teknolojiye sahip olmaması, modern kurumlarla nasıl 
ilişki kurulacağını veya modern ilişkiler içinde nasıl yer alınacağını bilmemeleri, 
bireyler veya küçük gruplar halinde dışlanmış veya soyutlanmış biçimde ya-
şamaları ve örgütlenmeye olanak sağlayacak bilgi, deneyim ve/veya grup içi 
uzlaşma dinamiklerine sahip olmamaları, vs. Fakat neden değişse bile güçlü-
nün söyleminin ve eyleminin meşrulaştırılması, hedef grubun karar süreçlerine 
katılmaması, asimilasyon, toplumsal gerçeklere aykırı denemeler, kritik bilgi ve 
becerilere sahip olamama, sonuçları sürdürebilir kılamama, vs. gibi sonuçlarla 
birlikte ortaya çıkabilmektedir.

Direnişi baskılama: Bazı durumlarda, gruplar kalkınma adına “sığ” veya “naif” 
bir “katılımcı” örgütlenme içinde yer almasalar, belki de varolan egemen dina-
miklere karşı bir direnişin örgütlenmesi mümkün olabilecekken, bu yolla sü-
reç, beklenen dönüşümün gerçekleşmemesiyle sonuçlanabilmekte; böylece 
olası direniş baskı altına alınabilmektedir. 

• İşi ucuza getirme

Yalnız bağışlara dayanan çalışmaların kalkınmayla sonuçlanmadığı gerçeği 
ile neo-liberal öğreti bir araya gelince, kamu yararı, eşitlikçi paylaşım, vs. tü-
ründe değerler arka plana itilerek, katılım adı altında kalkınma harcamaların-
dan tasarruf etme anlayışı öne çıkabilmektedir. Bu anlayışta tasarruf kaynağı, 
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emek, zaman veya para olabilir. Mali kaynak sağlayan kuruluşların neo-liberal 
öğretiyi benimseme düzeylerine paralel olarak, önerilen kalkınma çalışmaları 
için işlevsel-araçsal gerekçelendirmeler daha kabul edilir hale dönüşmektedir. 
Böylece, kalkınma için iletişim ve örgütlenme, kalkınma kavramı ve süreçle-
ri hakkında bilgilen(dir)me veya benzeri türde kapasite geliştirme çalışmaları 
mali kaynak sağlayıcı veya uygulayıcı kuruluşların çoğu açısından “yeterince” 
ikna edici olamamakta, gerçekçi bulunmamaktadır.

• Yeterince öğrenme yaratmaması (kapasite geliştirmemesi)

Egemen kalkınma söyleminde meşru bir yer kazanan bir önermeye rağmen 
(yani kalkınmanın kapasite geliştirme olduğu önermesi) gözlemler, pek çok 
uygulamanın bilişsel, teknolojik veya başka türlü bir öğrenmeyi yeterince ya-
ratmadığı yönündedir. Bu gibi durumlarda, kalkınma projelerinin sonucunda 
mağdur grubun ilişkileri, örgütlenme modelleri, kullandığı teknikler veya tek-
noloji ve belki de en önemlisi kalkınma yaklaşımı herhangi bir dönüşüm ge-
çirmemekte; varolan eşitsiz toplumsal yapılar, kaynak tabanları, üretim araç-
larının sahiplenme biçimleri, yani popüler deyimiyle, her tür sermaye (doğal, 
fiziksel, toplumsal ve politik) değişmeden sabit, durağan kalmaktadır.

• Topluluk içi gerginlikleri körükleme olasılığı

Projelerde sağlanması planlanan kaynaklar, daha önce hiç elde edilmemiş 
küçük bir sermaye veya basit bir pozisyon bile olsa, yoksul ve yoksun gruplar 
için büyük bir önem kazanmakta ve/veya bunlar, toplulukta süre giden güç 
mücadeleleri için araçsallaştırılmaktadır. Bunda şaşılacak bir yan yoktur; top-
lumsal süreçlerin kazanan ve kaybeden tarafları vardır. Önemli olan, kalkınmayı 
salt teknik ve mekanik bir süreç ve katılımı da mucize yaratacak bir araç olarak 
görmemek ve eşitsizlik (yoksulluk ve işsizlik de dahil olmak üzere) sorunlarına 
odaklanmayı bozmamaktır.

• Katılımın mikro proje düzeyiyle sınırlanması

Hangi tür katılım hangi başarıyla uygulanırsa uygulansın, mağdur kesimlerin 
mağduriyetlerini ilgilendiren mikro proje düzeyinin ötesindeki düzeylerde ve-
rilen kararlara katılımı gerçekleşmedikçe, herhangi bir tür eşitsizliğin kayda 
değer ölçüde değişmesi zordur. Bu ise, politik sermaye birikimini ve dolayısıy-
la örgütlenmeyi gerektirmektedir. Devletin ideal formlarda tarif edildiği kadar 
yansız olmadığı, özel sektörden toplumsal sorumluluğuna sığınarak kaynak 
beklendiği ve STK’ların profesyonelleşip bürokratikleşerek iş ve ilişkilerin ara-
cısı durumuna dönüşme eğilimi taşıdıkları bir ortamda, büyük rol taban örgüt-
lerine düşmektedir; ancak, gereken birikimin sağlanması da, pastadan pay 
alınması da bu iktidar mücadelesinde kolay görünmemektedir.

Eleştirel bakış, toplum yaşamının dönüşümü ve dönüşümün eşitlikçi yönde 
olabilmesini sağlayacak dinamiklerle özellikle ilgilenir. Katılımcılık uygulama-
larına yöneltilen eleştirileri, katılımcılık ilkesinin, dolayısıyla insan odaklı sürdü-
rülebilir kalkınmadan vazgeçilmesi olarak değil, hangi koşullarda bu ilkenin 
söylemden eyleme dönüştürülebileceğinin belirlenmesi olarak algılamak ge-
rekmektedir. Burada da, özellikle, hem hedef grubun içindeki, hem de onlarla 
uzmanlar ve topluluk dışı diğer unsurlar arasındaki asimetrik güç ilişkilerine 
(yapısal ve politik kültür olarak) dikkat etmek gerekmektedir. 

Proje Düzeyinde Başarıyı Etkileyen Diğer Önemli Faktörler

Yukarıda, projelerde tam katılımın, toplumsal yapılar, politik kültür ve onların 



156

yönlendirdiği çıkar, gereksinim ve rollerden kaynaklanan nedenlerle gerçekleş-
tirilememesinin yarattığı toplumsal dönüşümü engelleyici sonuçlar özetlendi. 
Tam katılımın yanı sıra ve onunla yakından ilintili olarak, projelerin başarısını etki-
leyen bir dizi faktör daha bulunmaktadır. Bu faktörlerin ortaya konması, durumu 
değerlendirmek ve “ne yapmalı?” sorusuna daha isabetli cevaplar bulmak ba-
kımından önemlidir.1 Proje uygulama düzeyinde geçmişte yaşanan sorunlardan 
hareket ederek geleceğe yönelik bazı pratik öneriler geliştirilebilir.

1. Projelerde daha ziyade sonuç yönelimli yaklaşıma önem verilmesi ve sü-
reçlere gereken duyarlılığın gösterilmemesi: Projeler çoğunlukla belli ürünlere 
ve üretime öncelik vererek planlanmaktadır. Oysa, bununla yetinmeyip, süreç 
yönelimli bir yaklaşımı uygulamak gerekmektedir. Bu, zaman alıcı fakat öğren-
mede kalıcılık, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik sağlayan bir yaklaşımıdır.

2. Projelerin hazırlık aşamasında sorun tanımının, öncelikli gereksinimlerin ve 
uygulamalardaki yöntem ve yaklaşımların katılımcı olmayan biçimde belirlen-
mesi: Bu sonuca, bazen akademik/bilimsel endişelerin ön plana çıkması da 
yol açabilmiştir. Yapılması gereken, işe dönük eylem araştırmalarına önem 
vermek ve bu süreçlerde hedef grupların söz sahibi olmasını sağlamak; sorun 
tanımlama, öncelikleri belirleme ve çözüm önerilerini planlama konularında 
katılımcı davranmaktır.

3. Projelerin hedef gruplarının, paydaşlarının ve sorumluluk paylaşımının önce-
den ve üzerinde mutabakata vararak net tanımlanmaması. Bunun yerine, hedef 
grup başlangıç aşamasında açıkça netleştirilmeli, projelerin uygulanmasında iş-
birliği yapılacak paydaşlar önceden belirlenmeli ve somut bir program etrafında 
aralarındaki ilişkiler, iletişim, görev, yetki ve sorumluluklar tanımlanmalıdır. 

4. Projelerin planlamasında sistem bütünlüğünün dikkate alınmaması ve bütün-
cül yaklaşımların benimsenmemesi. Oysa, proje planlama ve uygulamalarında;

• Eğitim-yayım ve örgütlenme gereklerini yerine getirme

• Temel üretim girdileri, kredi ve teknik bilgileri sağlama

• Pazarlama destek hizmetlerini planlamaya dahil etme 

gibi konuların bir sistem bütünlüğü içinde ele alınması ve entegre bir yaklaşım-
la planlanması gerekmektedir.

5. Planlama ve uygulamalarda, kapasite geliştirme çalışmalarına yeterince/ hat-
ta hiç yer verilmemesi: Çoğu zaman proje uygulayıcıları olarak seçilen yerel 
yöneticiler, projenin yürütülmesi için gerekli donanıma sahip olacak “kapasite 
geliştirme” eğitimlerine tabi tutulmamaktadır. Bu durum özellikle projelerin plan-
layanları, hazırlayanları ve uygulayanlarının farklı olduğu ve bu ekipler arasında 
bilgi akışının sağlanamadığı koşullarda ortaya çıkar. Benzeri şekilde, önceki 
bölümde kaydedildiği üzere, hedef gruba yönelik eğitimler de, örgütlenme, so-
runlara yaklaşım, teknoloji kullanımı ve benzeri önemli konularda, eğitimlerin 
süresi ve içeriğinden kaynaklı sorunlardan dolayı sıklıkla dönüşüm sağlayıcı 
düzeye ulaşamamaktadır. Oysa, sürdürülebilirlik için saydam bir yönetim, dina-
mik bir planlama, sürekli ve nitelikli bilgi akışı/iletişim gereklidir. 

1 Bu değerlendirme Sürdürülebilir Kısal ve Kentsel Kalkınma Derneği adına A.Saltık tarafından DPT 9.Kal-
kınma Planı Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonuna sunulan metinin bu çalışma için yeniden düzenlen-
miş halidir. Aynı konuda yapılan değerlendirmeler için ayrıca bkz: II.Tarım Şurası Komisyon Raporu, s.47.
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6. Hedef gruplarda “tutum ve davranış değişimini” sağlayıcı ve proje yönetimleri 
için “toplumsal meşruiyet temelini güçlendirici” eğitim ve tanıtımın yetersizliği: 
Zihinsel değişim ve toplumsal meşruiyet temelini güçlendirmek için aşağıdaki 
konular üzerinde yoğunlaşmak gerekmektedir;

• Hedef grupta karşılıklı güven duygusunu güçlendirmek,

• Hedef grup için nitelikli ve faydalı işleri başarmak, 

• Birlikte hareket etmek ve yardımlaşmak (sosyal sermaye) suretiyle daha et-
kin sonuçlar alınabileceğini kanıtlamak,

• Yerel/bölgesel politikaları ve kaynak tahsis kararlarını etkilemek,

• Hedef grupta geleceğe güven duygusunu geliştirmek ve iş başarmada öz 
güveni artırıcı faktörleri harekete geçirmek.

7. Güçlü merkezi yapılanmalara karşılık proje uygulama alanında güçlü taban 
örgütleri oluşturulamaması: Projelerde çok güçlü merkezi örgütlenmelere kar-
şın, yeterli ve güçlü örgütler oluşturulamamaktadır. Bu nedenle, proje döngü-
sü süreçlerinde merkezi örgütlenme yerine, proje uygulama alanlarına fiziksel 
olarak daha yakın örgütlenmelere daha çok önem verilmelidir. Taban örgüt-
lenmeleri (community based organizations) demokrasinin gelişmesi açısından 
amaç ve program/ projelerin başarısı açısından ise etkin bir araçtır. Kalkınma 
stratejisi bakımdan son derece anlamlı olan “katılımcılık için tabanda örgütlen-
me” fikrinin ‘söylem’den ‘eylem’e geçirilmesi yönünde çaba harcanmalıdır. Bu 
tür bir örgütlenme, kaçınılmaz olarak süre sınırlaması olan projelerin sürdürü-
lebilirliğinin de ön koşuludur.

8. Değerlendirme çalışmalarının yetersizliği ve değerlendirmede hedef grupla-
rın kendi başarı ölçüt ve göstergelerinin kullanılmaması: Proje sonuçları ve ya-
pılan denemeler yeterince izlenip değerlendirilmemektedir. Ayrıca, sonuçların 
yerel, bölgesel ve gereğinde ulusal düzeylerde paylaşılmasına da yeterince 
önem verilmemektedir. Bu konu hem kaynakların daha etkin kullanımı hem de 
bireyin bilgi edinme hakkı, demokrasi ve yönetişim açılarından önem taşımak-
tadır. Bunlara ek olarak, izleme ve değerlendirmede hedef grupların kendi öl-
çüt ve göstergelerinin kullanılmasına da özen gösterilmemektedir. Oysa, kendi 
ölçüt ve göstergelerinin kullanılması hedef grupların projeyi başından itibaren 
daha iyi anlamlandırması, sahiplenmesi ve sorun çözücü hale gelmesine ola-
nak tanımaktadır (Saltık. 2002).

Sorunların aşılması ve daha önceki bölümlerde betimlenen insani kalkınma 
yaklaşımının toplumlarda işlerlik kazanması; yani söylem’den eylem’e dönüş-
türülmesi, insani kalkınmanın (bir ideoloji ve eylem biçimi olarak) kalkınmaya 
en çok muhtaç olan çoğunluk (bağımlı ve yoksul ülkeler, yoksullar, kadınlar, 
işsizler, karar süreçlerine katılamayan örgütsüz ve özgüvensiz katmanlar vs.) 
tarafından sahiplenilmesiyle ve yol gösterici ilkelerin içselleştirilmesiyle çok 
yakından ilgilidir. Ayrıca, bu sahiplenmenin, sorunun sahipleri tarafından mak-
ro politikaların etkilenmesi düzeyine de taşınması gerekmektedir. Bu da, kal-
kınmanın bireysel değil ancak kollektif (örgütlü) bir çabanın ürünü olabilece-
ğini bir kez daha vurgulamaktadır. Kollektif çabanın çok önemli bir parçası, 
tam katılım koşullarında kaliteli kapasite geliştirici bilgilendirme veya başka 
teknik desteklerin verilmesidir. Dolayısıyla, öncelikle, makro politikalar dahil, 
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her boyutta karar mekanizmalarına katılım ve karar alma ilkelerinde mutaba-
kat, ardından da verilen kararların topluluğu güçlendirme/ yetkilendirme (em-
powerment) boyutunda olması önemlidir.2

Buraya kadar anlatılan sorunların, karar vericilerin tüzel kişiliğine göre (ulusal 
veya uluslar arası kuruluş; kamu, özel veya STK statüsünde kuruluş, vs.) be-
lirmediğinin; asıl sorunun kalkınma ve katılımın nasıl kavramlaştırıldığına iliş-
kin olduğunun altı çizilmelidir (Açıkalın 2006). Tüzel kişiliklere ve kendimize 
yönelik (kalıp yargılarımızın yönlendirdiği) tasarımlarımızı olabildiğince sorgu-
lamaya açarak, yerel, ulusal veya uluslar arası kuruluşların ve temsilcilerinin 
bu ilkeleri, paydaşların hepsinin birbirini eşdeğer ortak olarak görerek hayata 
geçirmesi için özel çaba harcanmalıdır. Bunun, çetin ve uzun soluklu bir uğraşı 
olduğunu da hatırlamak gerekir.

SONUÇ

Buraya kadar anlatılandan çıkarılabilecek dersleri üç başlık altında toplamak 
olanaklıdır: Katılım ve örgütlenmenin önündeki toplumsal engeller, yerel kal-
kınmada benimsenmesi gereken yaklaşım ve bu yaklaşımın hayata geçirilme-
si için sosyolojiden ve sosyologlardan nasıl yararlanılabileceği.

Katılım ve Örgütlenmenin Önündeki Toplumsal Engeller

Önceki bölümler, katılım ve örgütlenmeyi engelleyici bir kısım toplumsal so-
runlarımız olduğuna işaret etmektedir. Bunlar arasında en önemlileri; 

• Geleneksel sosyal ve politik yapılar, politik kültür 

• Makro düzeyde destekleyici politika ve kurumlardan yoksunluk

• Taraflar arasında karşılıklı güvensizlik

• Proje yöneticilerinin donanımı, toplumsal açıdan yetersizliği/duyarsızlığı

• Katılımcığın politika oluşturma/ proje tasarımı aşamasından itibaren dikkate 
alınmamasıdır.

Yerel Kalkınmada Benimsenmesi Gereken Yaklaşım

Eleştirel bir bakışın tamamlayıcı ögesinin çözüm önerisi geliştirmek olması ge-
rekir. Bu bakışla önerilebilecekler şöyle özetlenebilir:

• Ülke-bölge kalkınması ve mikro proje düzeyinde vizyon ve etik

• Eşitlikçi yaklaşım

• Tüm aşamalarda katılımcılık

• İnsan merkezli ve hedef grup yönelimli davranma 

• Paydaşlar arasında işbirliği ve eşgüdüm

• Teknik alanla sınırlı olmayan eğitim ve örgütlenme (kapasite geliştirme) 

• Mevcut kaynakları etkin kullanma

• Kaynak aktarımında süreklilik

2 Bu sürecin ve ilgili sorunların demokrasi ve (politik) kamusal alan tartışmalarıyla örtüştüğü açıktır. Bu iki 
alandaki tartışmaların birbirleriyle ilişkilendirilmesi, her iki literatüre de katkı sağlayacaktır.
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Sosyolojiden ve Sosyologlardan Nasıl Yararlanılabilir?

Yaklaşık son yirmi yıldır, sosyolojiden ve sosyologlardan yararlanılması gerek-
tiği çeşitli kuruluşlar nezdinde kabul görmeye başlamıştır (Saltık.1997). Ancak, 
bu yararlanmanın ne şekilde olabileceği konusundaki netlik sınırlıdır. Netleşme-
ye katkıda bulunmak amacıyla şöyle bir liste çıkarılması olanaklıdır: 

• İlişkilerinde (ve kendine bakışında) eleştirel, etik ve katılımcı bir bakış açısını 
hayata geçirme

• Proje ekiplerinde (sorun çözümüne odaklı) aktif sorumluluk alma 

• Bölge/yöre düzeyinde ve karşılaştırmalı alan araştırmaları yapma

• Uygulamaya dönük plan ve program önerileri geliştirme

• Destekleyici makro politika, kurum, kuruluş ve yasaların oluşturulmasına/ 
geliştirilmesine destek verme

• Sorunlar etrafında kamuoyu/toplumsal duyarlılık yaratma 

• İletişimi kolaylaştırıcı toplumsal ağlar oluşturma/ oluşturulmasına destek ver-
me

Açıktır ki, bu tür işlevlerin etkin biçimde görülmesi, bir yandan sosyologların kendi 
mesleki kapasitelerini geliştirmeyi önemsemeleri ile, bir yandan da örgütlenmele-
riyle yakından ilişkilidir. Üniversiteler kadar STK’lara da bu süreçte önemli görevler 
düşmektedir. 
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Bakış: Kalkınmaya Adanmış Bir Yaşam; Ahmet Saltık

Ali Kapucu

Genel anlamda kalkınma, olumlu yönde bir değişimi ve dinamik bir süreci 
ifade ediyorsa, bu alanda çalışanların proje yaklaşımlarına ilişkin görüş ve dü-
şüncelerinde zaman içinde bazı değişimler görülmesi işin doğasından kay-
naklanmaktadır. Ülkemizin özellikle kırsal alanların kalkınmasına hayatını ada-
yan Ahmet Saltık, genel tartışmasız bir doğrultu olarak “bütüncül yaklaşımları” 
savunmakla birlikte, içinde bulunduğu kurum ve görev aldığı projelerde süreç 
içinde kalkınmanın değişik boyutlarını öne çıkararak bunların çalışma arka-
daşları, işbirliği yaptığı ve ilişki içinde olduğu çevrelerce özümsenip, içselleşti-
rilmesine çaba harcamıştır. İnsan odaklı çalışmayı merkeze koyan bir kalkınma 
anlayışında, değişen durum ve koşullara uygun yaklaşımlar benimsenmesi, 
değişim yönlerini, değişime karşı direnç gösteren veya destek veren kesim-
lerin rol ve etkilerini, etkinliklerini sürekli izleme, gözleme, anlama ve analizini 
içeren bir süreçte uygun, kabul edilebilir stratejilerin hayata geçirilmesine özel 
önem verilmesi gerekmektedir. Kalkınmacının bu değişime ve gelişime kendi-
ni adapte etmesi, deyim yerindeyse ayak uydurması ve buna uygun müdahale 
yöntemleri ortaya koyması gerekir. Ahmet Saltık bu anlamda sürekli kendini 
yenilemeyi, gelişmeleri takip etmeyi başaran kişilerden biriydi.

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) ve Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derne-
ği (SÜRKAL) da çeyrek asırdan fazla süren kalkınma uğraşısında Ahmet Saltık, 
kendini geliştirme ve öğrenme çabalarına uygun ortamı sağlayan, uygulamalar-
dan öğrenmeyi ilke edinen, başkalarının deneyimlerinden yararlanmayı bilen, 
olumlu ve olumsuz sonuçlardan dersler çıkarabilen, benzer hataları tekrarla-
maktan kaçınan bir yapı sergilemiştir. Üstlendiği idari görevler yanında çalışma 
arkadaşlarına yön ve yol göstermek, projelere daha iyi rehberlik yapabilmek için 
Ahmet hoca, kalkınma alanındaki gelişmeleri, yeni düşünce ve uygulama yak-
laşımlarını içeren yayınları–raporları takip eder, yoğun çalışma temposu içinde 
bunlara zaman ayırarak, kendisine ilginç-anlamlı gelen konuları, düşünceleri ça-
lışma arkadaşlarıyla paylaşır, gerektiğinde tercümesini sağlayarak tartışılmasını, 
yaygınlaşmasını sağlamak konusunda önemli gayretler gösterirdi ki Saltık’ın 
kalkınmacılar gözündeki “hocalığı” buradan kaynaklanmaktadır. 

Kısmen kronolojik içerikle hazırlanan bu değerlendirme yazısında Ahmet Saltık’ın 
kalkınma alanında neleri, nasıl başardığı ve hangi zaman dilimlerinde nelere ön-
celik verdiğini uzun süre yakınında bulunan biri olarak ve değişik gerekçelerle 
yazdığı makaleler, sunuş, kitap, röportaj, konuşma vb dokümanlardan öğren-
mek olasıdır. Ahmet Saltık kısa sayılabilecek kalkınma çabalarında neleri başar-
dı! Ahmet hoca bir yönetici ve kalkınmacı olarak her zaman birden fazla rolü ve 
sorumluluğu bulunan biriydi. Genelde birden fazla “şapkaya” sahipti. Farklı şap-
kalar giymek durumunda olsa da özünde kalkınmacı kimliğini yani, yoksulların 
ve dezavantajlıların konumunun, durumunun iyileştirilmesi gerektiği çizgisinden 
ayrılmadı. Bulunduğu her ortamda bu görüşlerini üstü açık veya kapalı, güçlü 
ya da daha düşük sesle de olsa dile getirdi ki bu görüşler ve kavramlar kendinin 
rehberlik ettiği kalkınma çalışmalarının da özünü oluştururdu.
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Bu konu ve kavramlara başlamadan önce Ahmet hoca’nın TKV içinde yönetim 
sistemini iyileştirmek için nelere önem ve öncelik verdiğini kısaca hatırlamakta 
yarar var ki çoğumuz için bu konular ve kavramlar bugün işin “olmazsa olmazı” 
ya da “abecesi” niteliğinde veya “bunlar da mı bilinmiyormuş” denilecek tarz-
da. Fakat bundan 20-25 yıl öncesine gidildiğinde, sayısı ona yakın saha ofisi 
ve yüze yakın çalışanın bulunduğu bir kurumda, ortak dil, anlam ve kavram 
birliğine ulaşılmasının hiç te kolay bir iş olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. 
Aşağıda farklı başlıklar altında aktarmaya çalışacağım konu ve kavramların yo-
ğun şekilde birbiriyle iç içe geçmiş ve bir birinden ayrılmasının zor olduğunun 
farkındayım, fakat, burada Ahmet hocanın kalkınma alanında nelere zaman 
ayırdığını daha iyi anlatabilme ve kısaca hatırlama çabasıyla böylesi bir yapay 
ayırım denemesi girişiminde bulunulmaktadır. 

Projelere dayalı çalışma: Ahmet hoca, TKV’de öncelikle proje kavram ve 
projelere dayalı çalışma alışkanlığını güçlendirme ve bu yolla ister kırsal ister 
sektörel-ticari içerikli olsun o dönemki kalkınma projelerinin etkililiğin artırma 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Proje formatında bulunması gereken ve çalışmanın 
gerekçesini oluşturan sorun-durum analizi, uzun ve kısa dönemli amaç, he-
defler, beklenen sonuçlar, risk, proje bütçesine uygun çalışma vb. konuların, 
kavramların çalışanlar tarafından iyi şekilde algılanmasına, anlaşılmasına çaba 
göstermiştir.

Planlı çalışma disiplini kazandırma: Ahmet hoca 1980’li yılların ilk yarısın-
da planlı çalışma ve projelerin bir plana-programa dayalı olması gerektiği ve 
her saha ofisinin kendi koşullarını dikkate alan bir uygulama projesine sahip 
olması gerektiğini TKV yönetim ve çalışanlarına sürekli vurgulamıştır. O dö-
nemki kurum içi ya da kamuya açık görüşme veya toplantılarda “planlı-prog-
ramlı” çalışılması gerekliliği sıkça dile getirilen konular arasında yer almıştır. 
Saha proje ziyaretlerinde plan-program-proje-faaliyet-etkinlik vb. kavramların 
aralarındaki bağlantı-ilişki ve farklılıklarının çalışanların kafasında “yerli yerine” 
oturmasına çaba harcamıştır. 

İzleme-değerlendirme ve raporlama: Ahmet hoca koordinatörlük yıllarının 
başında, mevcut planlama ve raporlama sisteminin iyileştirilmesine, raporların 
daha anlaşılır ve kullanılabilir bir format düzenine kavuşturulmasına olağanüs-
tü gayret göstermiş ve zaman ayırmıştır. TKV’nin çalışma program ve faaliyet 
raporlarının hazırlandığı ve deyim yerindeyse “herkesin burnundan soluduğu” 
yıl sonu dönemlerinde, birimde görevli üç sekreter arkadaşımızdan Ahmet 
hoca ile birlikte yapılan göz atmalar sonucu yapılması gereken değişiklikler 
nedeniyle çokça “fırça yenildiği” anlar olmuştur. Vurgulamalıyım ki 1980’li yıl-
ların ilk yarısında henüz bilgisayarların olmadığı, sahadan raporların el yazısı 
şeklinde geldiği ve merkezde yapılan düzeltmeler-yeniden yazımlarla son şek-
li verilmeye çalışılan raporların elektrikli daktilo ile yazıldığı dönemlerdi. Böy-
lesi titiz çalışmaların sonucu oluşturulan TKV’nin çalışma program ve faaliyet 
raporları bir çok kişi ve kuruluşa örnek oluşturmuştur. Ahmet hoca da raporlar 
için uygulamaların sonuçlarının düzenli ve planlı şekilde izlenmesi, gözlenme-
si gerektiğini bunun proje faaliyetlerinin bir parçası olduğu görüşünü sürekli 
dile getirmiştir. Proje uygulama sonuçlarını sistematik izleme ve raporlamanın 
pek sevilmese de proje yönetiminin vazgeçilmez nitelikli bir aracı olduğunu ve 
raporların aslında genel merkez ya da donör kuruluşlara yönelik, onlar istedi-
ği için değil, proje yönetiminin kendi kendisini izleme, performansını görmesi 
açısından önemli olduğunu vurgulardı. 
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Kalkınma anlayışı ve temel yaklaşımlar: Ahmet Saltık, çeyrek asırlık kalkınma 
uğraşısında vurguları değişse de her zaman kalkınmanın insan için olduğunu 
ve insanların kalkınmanın nesnesi değil, öznesi olması gerektiğini savunmuş-
tur. Kalkınmada bütüncül yaklaşım olarak da dile getirilen ekonomik büyüme, 
refah artışı yanında insani gelişme endeksleri olarak da adlandırılan konuların 
kalkınma çalışmalarının esas odağı olması gerektiğini savundu. Bu yaklaşım ve 
çalışma yöntemini başta “kapsamlı kalkınma” ya da Ahmet hocanın arada bir 
kullandığı şekliyle “şümullü kalkınma” olarak tanımlanırdı. Kırsal alanda yürütü-
len kalkınma programları için kullanılan kapsamlı kırsal kalkınma kavramı, za-
man içinde kendini “sürdürülebilir kalkınma” programları tanımlamasına doğru 
dönüştürdü. TKV kırsal kalkınma programlarında sürdürülebilirlik kavramının 
yaygın olarak kullanılmaya başlandığı dönem 1990’lı yılların ilk yarısına denk 
gelmektedir. Bu yıllar doğal kaynaklar ve çevre odaklı projeler ve farklı işbirlik-
lerinin TKV’de uygulandığı döneme denk gelmektedir. 

Ahmet hoca kalkınmayı son zamanlarda “süreç odaklı çalışmalar” olarak tanım-
lardı ve kalkınma projelerini toplum/toplulukların kültürel aktarımlarla yüzyıllardır 
süregelen alışkanlıklar, gelenek ve göreneklere dayalı tutum ve davranışlarının 
kısa sürede değişmesini beklemenin yanlış olacağını, kalkınma çalışmalarının 
uzun soluklu olması gerektiğini ve planların 10 yıldan az olmayan süreli olması 
düşüncesini dile getirir ve kalkınmanın “iğneyle kuyu kazmaya benzediğini” 
söylerdi. Kalkınmanın böylesi uzun soluklu çalışmaları ve süreci içeren yönü-
nü vurgulamak için yaşanmış bir öyküyü dile getirirdi. Bu öykü; Projelere des-
tek veren İsviçre Hükümeti İşbirliği ve Kalkınma Kuruluşu başkan yardımcısı 
1997 yılında Diyarbakır’a bir ziyaret gerçekleştirir. Program kapsamında Dicle 
Üniversitesi’nde yapacağı konuşma öncesi ekip olarak Rektör bey ziyaret edilir. 
Rektör ekiple sohbetin bir sırasında konukların mesleklerini sorar. İsviçreli ko-
nuk “tarihçi” diye yanıtlar. Rektör, o zamana kadar yapılan konuşmaların eko-
nomi, yatırım, işletmecilik, kalkınma politikaları vb. ağırlıklı olduğu görüşünden 
hareketle konuğunun bu mesleklerden birinden olması gereğini düşünerek, 
“tarih ile bu çalışmaların bağlantısını kurmakta zorlandığını” ifade eder. İsviçreli 
konuğumuz da tebessümle “rektör bey kalkınma çalışmaları bazen öyle uzun 
zaman alıyor ki bunu ancak bir tarihçinin anlaması, toparlaması gerekiyor” diye 
esprili bir yanıt verir. Kalkınmada zaman boyutu konuşulduğunda Ahmet hoca 
da bu öyküyü sıkça dile getirirdi. 

Katılımcılık: Burada abartısız bir tespit yapılacak olursa ya da Ahmet hocanın 
kalkınma alanında en çok üzerinde durduğu kavram veya Hoca neyle özdeş-
leşmiştir şeklinde bir soru yöneltilecek olursa, kurum içinde ve onu tanıyan-
larca verilecek yanıt, büyük bir ağırlıkla “katılım/katılımcılık” olacaktır. Ahmet 
Saltık, yaşamının sonuna kadar çalıştığı, bulunduğu her ortamda katılımcılığın 
kalkınma çalışmalarındaki önemi ve vazgeçilmezliği üzerinde durmuştur. Ka-
leme aldığı makaleler, değişik toplantılarda yaptığı konuşmalar, görev aldığı 
proje hazırlama ya da değerlendirme ekip çalışmaları vb. bir çok yerde Ahmet 
hocanın katılımcılığın güçlendirilmesi ağırlıklı öneri ve değerlendirmelerine 
rastlanılmaktadır. Öyle ki Ahmet hocanın yöneticiliğini yaptığı bazı projeler “...
katılımcı kalkınma projesi” olarak adlandırılmıştır. Burada kavramın içeriğine 
girilmeden (zaten Ahmet hocanın bu konudaki düşünceleri kitabın önceki bö-
lümlerinde kendi anlatım ve yorumlarıyla detaylı olarak yer almış bulunmak-
tadır), katılım açısından altı çizilmesi gereken birkaç boyut vurgulanacaktır. 
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Bunlar; insanlara-ilgili kesimlere “haydi gel katıl” çağrılarının ötesinde, “onları 
katılabilir hale getirme” çabalarına önem ve ağırlık verilmesi ve katılımın “katkı” 
ile karıştırılmaması gerektiğidir. 

Kalıcılık–Sürdürülebilirlik: Kalıcılık ilerleyen yıllarda benzer içerik ve anlamlar 
yüklenerek kullanılan sürdürülebilirlik kavramı ve bu kavramın proje uygulama-
larına yansıtılma yöntem ve biçimleri uzun yıllar özellikle kurum içi değerlendir-
me çalışmalarında en çok zaman ayrılan konuların başında gelmiştir. Ahmet 
hoca da kalkınma projelerinin kalıcı ya da yaygın kullanım şekliyle sürdürüle-
bilir olabilmesi için bu kavramın içerdiği ekonomik, toplumsal ve çevresel bo-
yutlarıyla hayata geçirilmesi ve bu alanlarda yeterli kapasite gelişimine uygun 
ortam, fırsat ve olanaklar ile gerekli desteklerin yapılması gerektiği düşüncele-
rini dile getirmiştir. Bu konuda yapılması gerekenleri kurum içi değerlendirme 
raporları ve/veya kaleme aldığı makalelerde dile getirmiştir. 

Cinsiyet dengeli kalkınma: Ahmet hoca daha farklı içerikte kaleme aldığım 
yazıda dile getirdiğim gibi, kalkınma fırsat ve olanaklarından çeşitli nedenlerle 
erkeklere göre daha az yararlanan kadınları içine alacak şekilde olması ge-
rektiğini, kadınları içine almayan bir çalışmanın ağır aksak veya topal ilerle-
yeceğini sıkça dile getirmiştir. Bu düşünceden hareketle daha başından beri 
proje ofislerinde kadınlarla kolay iletişim kurabilecek ve kadınların kendine 
özgü sorunlarının çözümüne yönelik uygulanacak çeşitli projelerde çalışmak 
üzere proje ofislerinde mutlaka kadın uzman/eleman bulundurulması gereğini 
savundu. Kalkınmanın cinsiyet dengeli ve gerektiğinde kadınlar lehine pozitif 
ayrımcılığı da içerecek şekilde yürütülmesi gereğine inanan ve buna uygun 
davranarak yöneticilik yetkilerini bu yönde kullanan bir yapı sergilemiştir. 

Sivil toplum kuruluşları ve örgütlenmeye önem: Ahmet hoca uzun yıllar 
kalkınma konularında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) etki ve etkin-
liğini artırması gerektiği düşüncesini sıkça dile getirmiştir. Kalkınma gibi bü-
yük özveri, idealizm, adanmışlık ve gönüllülük gerektiren bir alanda, istenilen 
başarılı sonuçlara ulaşmak, ancak STK’ların, Ahmet hocanın bazı yazılarında 
kullandığı şekliyle hükümete bağlı olmayan kuruluşların (NGO) planlı ve esnek 
çalışma yaklaşımıyla mümkün olabilecektir. Bu görüşten hareketle kalkınma 
alanında çalışan STK’ların işbirliği ve dayanışma içinde olması görüşlerini dile 
getirdi. Kalkınmanın ancak örgütlü yapılarla sürdürülebilir nitelik kazanabile-
ceğine inanan Saltık, özellikle yerelde projeler kapsamında oluşturulan farklı 
örgütlenme biçimlerinin güçlendirilmesi gerektiğine gönülden inanan ve buna 
yönelik yoğun çaba harcayan bir kişiydi. Proje, köy veya kadın, gençlik kurulu 
vb. informel örgütlenmeler yanında, dernek, kooperatif, birlik vb. formel ör-
gütlerin kurulması ve projeler kapsamında desteklenerek güçlendirilmesi ge-
rektiği düşüncesi, kalkınma çalışmalarının olmazsa olmaz faaliyetleri olarak, 
Ahmet hocanın konuşma ve makalelerinde ayrıntılı olarak yer aldı. 

Çevresel duyarlılık, ekolojik bakış açısı: Kalkınma çalışmaları yürütülen kır-
sal yörelerde temel sorun olarak dile getirilen yoksulluk ve yoksunluğun bir 
nedeni de doğal kaynakların uygun olmayan biçimde kullanımından kaynak-
lanmaktadır. Yaşamı ve temel geçimi doğal kaynaklardan yararlanma üzerine 
kurulu yoksullar, doğal kaynakları daha fazla sömürmekte, kendini yenileme 
gücü azalan ya da niteliği bozulan doğal kaynaklar daha düşük verimle insan-
ları geçindiremez duruma gelmektedir. Bu çözülmesi, içinden çıkılması zor bir 
döngü olarak görülmektedir. Tüm dünyada çevresel sorunların artması ve bu 
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sonuçlardan daha fazla insanın etkilenmeye başlamasının yarattığı tepkilerle 
güçlenen çevreci hareketlerin gücü ve etkinliğinin artmasının da etkisiyle, en 
azından çevre üzerine olumsuz etki yaratmayacak yada olumsuz etkileri azaltı-
cı projeler kalkınma tartışmalarının gündemine daha fazla girmeye başlamıştır. 
Ahmet hoca da özellikle 1995 ve daha sonrası yıllarda çevresel, ekolojik ba-
kışla kalkınma çalışmalarının nasıl bütünselleştirilebileceğine yönelik düşün-
celerini ekip arkadaşlarıyla ve daha geniş kesimlerle paylaşmaya başlamıştır 
ki burada ayrıntılarına girmeyeceğim ve bu durumu etkileyen bir dizi başka 
dışsal faktör de bulunmaktadır. 

Kalkınma enstitüsü oluşturma: Ahmet hocanın geniş kitlelerle paylaşılmamış 
bir hayali veya yeni sayılabilecek bir projesi de “kalkınma enstitüsü” kurulma-
sını gerçekleştirebilmek bunun öncüsü olabilmekti. Hayatın acımasız gerçeği, 
bu uzun soluklu ve gerçekleşmesi kısmen zor hayale fırsat vermedi. Kalkınma-
cının okulu olmadığı ve bu alanda deneyim kazanma, yetkin hale gelebilmenin 
ancak proje uygulamalarında doğrudan görev alarak olanaklı olduğu gerçeği-
ni dile getiren Ahmet Saltık, kalkınmanın değişik boyutlarına yönelik araştırma, 
inceleme, bilgi üretimi vb. işlevleri ile bu alanda çalışan insanlar arasında ileti-
şim ve deneyim paylaşımına olanak veren, bu alanda çalışacak deneyimli in-
san gücüne yönelik teorik ve uygulamalı eğitim programlarıyla güçlendirilmiş 
ve gerektiğinde doğrudan proje uygulamalarına da girebilecek türde geniş 
kapsamlı bir eğitim merkezi-enstitünün kurulmasının yararlı olacağını dile ge-
tirirdi. Böylesi bir merkez bu alanda kazanılan deneyimlerin kayıp olmaması, 
bilgi ve birikimlerin genç kuşaklara aktarılması ve nihayetinde bilginin daha 
fazla çoğalmasına yol açacaktı. Eminim ki bu hayal, güçlü bir proje olarak bir 
gün gerçekliğe dönüşecek ve Ahmet hoca da bundan mutlu olacaktır.

Mart 2008



Kırsal Kalkınma Önderlerinden 
Dr. Ahmet Saltık’a Armağan



İKİNCİ BÖLÜM

Anılar ve Düşüncelerde 
Ahmet Saltık



Kırsal Kalkınma Önderlerinden 
Dr. Ahmet Saltık’a Armağan
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Zekayi Bakar 
SÜRKAL

1950’li yılların başları. Dünya büyük bir değişim ve tartışmalar yaşıyor. Bu 
arada kaçınılmaz olarak kalkınma yaklaşımları üzerinde de önemli değişiklik 
önerileri gelişmiş durumda. Kalkınma kuruluşları bu tartışmaları yoğun olarak 
yaşamaktadır.

1950’li yıllardan başlayarak “Kırsal Kalkınma” yaklaşımları içinde tarımda uy-
gulanan “Yeşil Devrim” yaklaşımı hakimdir. Özü birim üniteden daha fazla ve-
rim almak olarak açıklanabilecek bu yaklaşım, çeşitli yönlerden ağır eleştirilere 
uğramaktadır. Özetle tarımsal girdilerin (sulama, gübreleme, tarımsal ilaç, to-
hum fidesi) hangi topraklarda ne zaman, ne miktarda kullanılacağının uygu-
lanarak öğretilmesine dayanan bu “Teknosist” yaklaşım çoğu alanda kırsal 
kalkınmada başarısızlığa uğramış durumdadır. Özellikle toprağı yetersiz olan 
üreticiler ve topraksız kır yoksulları için gerekli ürün artışı ve gelir sağlaması 
olanağı olmayan bu yaklaşım, kırsal alanda önemli bir yer tutan toplumsal 
kesim ve sınıflar için kalkınmayı sağlayan bir yaklaşım ve yöntem olmamasının 
yanında daha da yoksullaşma sonucunu getirmektedir. Kente göçler hızlan-
makta, kentler yeterli çözüm getiremediğinden önemli ekonomik ve sosyal 
yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır. Diğer yönden toprağın uygunsuz kullanımı, 
kirlenme ve erozyon gibi önemli sorunları da beraberinde getirmektedir.

Kalkınma çalışmalarına uzunca bir süre yön veren “Yeşil Devrim” artık etkisiz-
leşmiştir. Bu yaklaşımın kaçınılmaz sonucu olarak kalkınma kuruluşlarında yer 
alan teknik elemanlar, eleştirilere karşı çoğunlukla savunma durumundadırlar. 
Eleştirilere bir yandan hak vermekle birlikte, çözümler de üretememektedirler. 
Teknik elemanlar ile diğer disiplinler arasında açık ve örtülü şiddetli bir tartış-
ma ülke genelinde sürmekle birlikte, kalkınma kuruluşları bu tartışmalardan 
daha da yaygın olarak etkilenmektedir.

Ahmet hoca tam bu sürecin yoğun olarak yaşandığı dönemde önemli bir kal-
kınma kuruluşunda üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır. Kaçınılmaz 
olarak her değişimde yaşanan eski-yeni çelişkisi bu kalkınma kuruluşunda da 
sürmektedir. Bu çalışmanın eski tarafı bazı olumlulukları da görmezden geline-
rek tamamen yeni tarafından inkar edilmektedir. Savunmaya çekilen eski ise 
yeninin “ben bilirim” tutumunun olumsuzluklarını öne sürerek ve deneyimsiz-
liklerinden de yararlanarak çatışma içinde yer almaktadır.

Açıkça ismi konmasa da bu durum kurum içinde her alanda ortaya çıkan bir 
krizdi. Merkez ve saha yönetimlerinde açık ve örgütlü bir farklılaşma yaşanır-
ken, her birey, her kademeden yan tutması bekleniyordu.

Ahmet hoca işte böyle bir krizin içinde üst düzey yöneticiliğinin ilk yıllarına 
başlamıştı. Çözümün sahadan geçtiğine inanmıştı. Saha çalışmaları ile doğru-
dan ilişkili özellikle genç, yeni personelleri de yanına alarak sık sık saha ziya-
retleri yaptı. Bu ziyaretler öyle sıklıktaydı ki, çalışanların açıkça belirtmemesine 
rağmen bezginlikler yaşandığını hatırlıyorum.

Köy toplantılarının da programlı bir şekilde yapıldığı bu ziyaretlerde, genellik-
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le içtenlikle yapılan sohbetler şeklinde geçerdi. Köy halkının ilk bakışta basit 
gözüken görüşleri; Ahmet hoca tarafından önemsenir ve kalkınma tartışmala-
rında her düzeyde sıkça gündeme getirilerek belirleyici olarak ele alınırdı. Biz 
mühendisler ve üniversite bitirmişler başlangıçta küçümsediğimiz bu durumun 
ne denli öğretici olduğunu sonraki yaşamımızda anlar hale geldik.

Farklı meslek disiplinine sahip çalışanların sık olarak sahada bir araya gelerek 
ve tartışarak oluşturdukları arkadaşlık ve dostlukları, Ahmet hocanın bilinçli 
yöntemiyle birleşerek kurum içinde yeni bir yapının oluşmasına yol açmıştır.

Her bilginin kalkınmada yeri ve önemi olduğu gerçeğinin özümsenerek be-
nimsenmesine dayanan bu dostluk ve arkadaşlık çoğu sorunun anlaşılmasın-
da önemli bir işlev görmüştür.

Çatışmadan oluşan bir grup insanın yer aldığı bu sağlıklı yapı; Ahmet hocanın 
bir sohbet esnasında sözünü ettiği gibi; “Kalkınmacılar hayatı daha yaşanılır 
hale getirmek için çalışan kardeşlerdir” deyişini artan bir şekilde kanıtlayan bir 
örgütlenmeye dönüşmüştür. Bu örgütlenmenin adı SÜRKAL’dır.
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Prof.Dr. Birsen Gökçe
Sosyoloji Derneği Başkanı

CAN KARDEŞİMİN ANISINA 
Sevgili dostum, kardeşim Ahmet’le tanışmamız ülkemizin ikinci askeri müdaha-
lesi (1971) sorunlarının yaşandığı bir döneme rastlamıştı. Her kurumda olduğu 
gibi Hacettepe Üniversitesi’nde de ilahlar susamışlardı! Kurban ya da kurbanlar 
aranıyordu. Böylece olayların nedenine sebep olan kişilere ulaşılacak ve kurum-
lar aklanmış olacaktı. Bu süreçte piyango sosyoloji bölümüne vurdu. Çeşitli iftira 
kampanyaları başlatıldı. Yakıştırmalar ve ithamlar yapıldı. Yeni atanan bölüm baş-
kanı “komünistlerin yuvalandığı bu bölümü temizleme” misyonunu yerine getirdi. 
Kimi dönüşte iş talep etmeyeceğine dair elinden dilekçe alınarak askere gönde-
rildi. Kimi yurt dışına gitti. Ek görevlilere ders verilmedi. Sonuçta altı yıllık geçmişi 
olan bölümdeki genç öğretim kadrosu 71–73 yılları arasında yani iki yıl içinde 
tamamen değiştirildi.1

1973 Eylül ayında da atandığım kurumlar sosyolojisi dersi programdan kaldırıla-
rak benim öğretim görevliliğime son verildi. Dönemin rektörü İhsan Doğramacı 
ile yaptığım görüşmeler sonucu üniversite senatosunda benim için “işine son ve-
rilsin ”diye el kaldıranlar, bu sefer Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde “işe alınsın” diye 
el kaldırdılar. Ve ben böylece odamdan ayrılmadan hizmete yeniden alındım. 
Sosyoloji bölümü ve kendimle ilgili bu ayrıntıları Ahmet’in nasıl bir ortamda işe 
başladığının anlaşılması, benimle tanışmak için aştığı duvarların bilinmesi ve de 
kendisiyle ilgili daha sonra yazacağım notlar için gerekli bulduğumdan kaleme 
aldım. Bu dönemde yani 1971’den sonra sosyoloji bölümü yeni bir yapılanmaya 
gitmiş ve de yeni bir kadro oluşturulmuştu. Benim ise sosyoloji bölümündeki 
odamda oturmanın ve o bölümden bir öğretim görevlisiyle aynı odayı paylaş-
manın dışında bölümle bir irtibatım yoktu. Herhangi bir görev verilmediği halde 
09:00 – 17:00 mesaisine titizlikle riayet ediyor ve odamda doçentlik çalışmalarımı 
sürdürüyordum. 1974 yılı Nisan ayında dayımı kaybetmiştim. Amerika’da olduğu 
için kıyımdan etkilenmeyen rahmetli Zeki Erdoğmuş, bölüm başkanının yasağına 
rağmen eski hukukumuz nedeniyle bana kapıdan başsağlığına uğradı. Yanın-
da bir süredir koridorda karşılaştığım ama tanışmadığım vakur edalı, başı dik, 
kendinden emin, yakışıklı, genç bir bey vardı. O genç adam Dr. Ahmet Saltık idi. 
Doktorasını Fransa’da yapmış, üç beş ay önce sosyoloji bölümüne atanmış Ah-
met Bey’le böyle tanıştık. Başsağlığı diledi ve kendisine hoş geldin demeye git-
mediğim için sitem etti. Bölümden ayrılmış, itilmiş ve kakılmış kişiliğim yüzünden 
zarar görmemesi için bu görevi yerine getirmediğimi söyledim. Ve bu ziyaretin 
akabinde odasına teşekküre gittim. 
Ahmet’in böylesine naif bir dönemimde ziyaretime gelerek benimle tanışmak 
istemesi, benimle sohbet etmesi, çevrede söylenenlere aldırmaması, tanışma-
yı perçinledi. 1974 baharında başlayan meslektaşlık, arkadaşlık ilişkisi, sonun-
da dostluğa ve kardeşliğe dönüştü. Ve bu ilişki 33 yıl sonra acı bir sürprizle 
sonlandı. 
Ahmet sonraki yıllarda o günlere ait unutmadıklarını aşağıdaki cümlelerle anlattı. 

1Sosyoloji Bölümü Ocak 1971’deki kadrosu; Doç. Dr. Bozkurt Güvenç (Bölüm Başkanı), Öğretim Görev-
lileri; Dr. Hamit Fişek, Dr. Birsen Gökçe, Dr. A. Taner Kışlalı, Dr. Artun Ünsal, Dr. Ali Rıza Balaban, Zeki 
Erdoğmuş, Doğan Ergun, Asistanlar; Yılmaz Esmer, Oya Özyürekli, Oya Sencer, Sevil Tüzmen.
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“Hacettepe Üniversitesi’nde göreve başladığımda Bölüm Başkanı Nihat Nirun 
bana ‘Türkiye’ye yeni döndün, burada olup bitenleri bilemezsin. Çevrendekile-
ri tanıyamazsın. Odanda otur, kimseyle pek görüşme, özellikle Birsen’le ahbap 
olma. Ben bu bölüme, bu komünist yuvasını dağıtmak üzere geldim. Hepsini 
temizledik. Komünist olmak verem hastalığı psikolojisi yaratır. Veremli nasıl has-
talığını başkalarına bulaştırmak isterse, bunlar da kendi ideolojilerini bulaştırmak 
ister. Onun için arkadaşlarını iyi seç. Eşin, çocuğun var. Bu tavsiyeyi yapmak da 
benim görevim’. Bu uyarı üzerine Ahmet’in beni tanıma isteği daha belirgin hal 
almış ve tanışmak için fırsat aramaya başlamış. Ama benim yeni atananlara uzak 
duruşum nedeniyle ancak dayımın ölümünde bu fırsatı yakalamış. 
Ahmet her türlü yasağa rağmen zaman zaman benimle görüşmeye devam etti. 
Yurt dışından geldiği için Türkiye’deki birikimi tanımak ve kendisine kafa dengi 
bir çevre yaratmak istiyordu. Bence Ahmet’in kişiliği bu noktada egemen olmuş-
tu. Bu, kendi yolunu kendi çizme, başkalarının kendisini yönlendirmesini kabul 
etmeme duygusundan kaynaklanan bir tercihti. Ortak yanlarımız vardı. İkimizde 
Cumhuriyet Gazetesi okurduk. Akılcı bir Atatürkçüydü. Onun için Cumhuriyet ve 
devrimleri vazgeçilemez temel ilkelerdendi. Ülkemize ve toplumumuza hizmet 
felsefesindeki ortak payda bizi yan yana getirmişti. Bu yarışta aynı kulvarı payla-
şıyorduk.
Nisan 1975’te doçent oldum. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki deneme dersime 
gelmişti. Sosyoloji bölümünün önceki mensuplarıyla artık Hacettepeli olma-
yan benim arkadaşlarımla o vesileyle tanıştı. O yaz Hacettepe Üniversitesi’nin 
İnkumu’ndaki tesisinde aynı dönemde ailelerimizle birlikte tatil yaptık. Eşi sevgili 
Emel’i ve küçük Zeynep’i o tatilde ailecek tanıdık ve sevdik. Dönüşte kadroya 
atanarak Sosyal Çalışma Bölüm Başkanlığı’na seçildim. İade-i itibar olmuştu. 
Bizimle konuşulmasını yasaklayanlarla aynı kurullarda yer almıştım. Dr. Bahri 
Yılmaz’ın Sosyal Çalışma Bölümü’ne atanması, Ahmet’le hemşeri olmaları, kay-
naşmaları, bizim üçlü bir grup oluşturmamıza yol açtı. Ve giderek koyulaşan iliş-
kiler bize dostluğun kapılarını açtı. Bu arada akademideki öğrencim sosyal çalış-
ma bölümü öğretim görevlisi rahmetli Güven Etkin’de aramıza katıldı. Doçentlik 
kutlamalarında, evlerimizde, belirli aralıklarla yaptığımız yemekli toplantılarda bir 
araya geliyorduk. Bu dönemde toplum yine yalpalıyordu. Tüm şiddetiyle öğrenci 
olaylarını yaşıyorduk, tehditler alıyorduk. Vurulanlar, yaralananlar, şehit düşenler 
vardı. Bu arada yakın çevrelerden sevgili Bedrettin Cömert’i, Cavit Orhan Tüten-
gil hocayı kaybetmiştik. Ortam ve acılar bizi birbirimize daha çok itiyordu. İlişkile-
rimiz daha yoğun bir hal almıştı. İftira kampanyaları yine su yüzüne çıkmıştı. 
12 Eylül 1980 dayatmasına geldiğimiz günlerde ben Profesör unvanımı almış-
tım. Ahmet’te doçentliğe kavuşmuştu.2* Jüri üyeleri arasında ben de vardım.3* 
Ben ilk kez doçentlik sınavına girecektim. Hem ben hem Ahmet çok heyecanlıy-
dık. İkimizin de önünde büyük bir sınav vardı. Ahmet’in doçentlik tezini dikkatle 
okudum, raporunu hazırladım.4* Jürinin ilk toplantısı İstanbul Üniversitesi, İktisat 

2  Doçentlik tezi: Toplumsal Yapıda Orta Sınıflar: Türkiye’de Mühendislerin Sosyolojik Görünümü
3 Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Amiran KURTKAN, Prof. Dr. Hasan Ali KOÇER, Prof. Dr. Birsen GÖKÇE, Prof. Dr. 
Oğuz ARI, Prof. Dr. Mehmet ERÖZ
4 B. Gökçe’nin Saltık’ın Doçentlik tezine ait hazırladığı bireysel rapordan alınmış cümleler. 

“Adayın oldukça karmaşık bir konuyu belirli sınırlamalar yapmak suretiyle açıklamada başarılı olduğu tezin 
farklı bölümleri arasında mantıki bağlantıları kurmakta yeterlilik gösterdiği açıkça görülmektedir. Bu başarı-
da adayın benimsemiş olduğu yöntem ve yaklaşımın da kuşkusuz büyük bir rolü bulunmaktadır.” 

“Adayın bilimsel bilgiyi genellik, evrensellik, zorunluluk ve nesnellik özellikleriyle diğer bilgi türlerinden 
ayırt etmesi, yöntem, kuram ve kavramı bir bütünün parçaları olarak görmesi yerinde bir sosyal bilim 
anlayışıdır.
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Fakültesi’ndeydi. Sınavdan birkaç gün önce ağır bir gribe yakalanmıştım. Ancak 
ne pahasına olursa olsun sınava katılmalıydım. Yüksek ateşime rağmen gece 
tren yolculuğu yaparak sınav saati, saat 10:00’da dekanlık ofisine ulaştım. Aynı 
fakültede öğretim üyesi olan Prof. Dr. Amiran Kurtkan bir türlü bulunamıyordu. 
Bulunduğunda da sınavı unuttuğunu söylüyordu. Nihayet öğleden sonra saat 
15:00’te jüri toplanabildi. Zor bir gündü. Hastalık bir yana, toplantının unutulması 
ve saatlerce bekletilmek ağrıma gitmişti. Üstelik Amiran Hanım’la ilk kez karşıla-
şıyordum. Tartışma tez içeriğinden ziyade tezde geçen birkaç öz Türkçe sözcük 
üzerinde yoğunlaştı ve oldukça gergin bir havada tez kabul edildi. Ama bu se-
ferde Amiran Hanım’ın rapor hazırlamadığı ortaya çıktı. Bireysel rapora gerek ol-
madığını söylüyordu. Akşam saatlerinde raporda imzalar da tamamlandı. Ancak 
sinirleri bozan bir stratejik engelleme söz konusuydu. 
O günlerde cep telefonu olmadığı için geç vakit annem aracılığıyla günün sonun-
da Ahmet’e haber ulaştırdım. Ahmet haber beklemekten ve Tunus Caddesi’ni 
adımlamaktan, ben ise jüri üyeleriyle didişmekten yorgun düşmüştük. İlk doçent-
lik sınavımda bir kez daha anladım ki ideolojik eğilimler, sağ / sol ayırımı konu-
sundaki suçlamalar sınavlara yansıtılıyor. Her türlü engelleme mekanizması işle-
tiliyordu. Bu arada adayın çalışmasından ziyade durduğu yer, ilişkileri ve referans 
grubunun doçentlik sınavlarında çok önemli olduğunu da gözlemiş oldum. Evet, 
Ahmet doçent oldu ama bir türlü ısınamadığı sosyoloji bölümünden 1983 yılında 
profesörlüğü pahasına ayrıldı, Türkiye Kalkınma Vakfı’na (TKV) geçti. Sosyoloji 
camiasında “kırsal kalkınmanın” öncüsü oldu. Bence odasına kapanan adının 
başında Prof. Dr. olan bir çok unvan sahibinden çok daha fazla profesörlüğü hak 
etmiş bir akademisyen olarak ülkesine hizmet etti.
Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği’ni (SÜRKAL) kurduğu 2000 yılı-
na kadar Türkiye Kalkınma Vakfı’nda, Kırsal Kalkınma Koordinatörü olarak, insan 
kaynaklarını geliştirme programlarında çalıştı. SÜRKAL, sevgili Ahmet’in özenle 
kurduğu, titizlikle yürütmeye çalıştığı bir proje idi. Kırsal alanda yaşayan kişilerin 
yaşam kalitesinin yükseltilmesini öngören ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde baş-
latılan insan odaklı yerel kalkınma projeleriyle, hem proje bazında hem de proje 
çalışanlarına yol gösterici, öğretici, eğitici çalışmalarını büyük bir özveri içinde 
yıllarca evinden, ailesinden, çocuklarından uzakta kalmak ve kilometrelerce yol 
yapmak pahasına gerçekleştiren bir lider olmuştur. Hayatını projelerle, TV prog-
ramlarıyla, halkı, gençleri ve bürokratları eğiterek değerlendirdi.
Sosyoloji Derneği’nin 1990’dan bu yana ilk üyeleri arasında yer almıştır. Derne-
ğin ulusal kongrelerinin hepsine bildiri vererek, oturum başkanlığı görevlerini 
yüklenerek katılmış ve katkıda bulunmuştur. Birikimini her zaman sosyoloji ca-
miasıyla paylaştı. Derneğin projelerinde görev aldı, özellikle derneğe ait dairenin 
alınmasında katkısı büyük olan GAP Projesi’nde (GAP Bölgesi Baraj Göl Aynası 
Altında Kalacak Yörelerde İstihdam ve Yeniden Yerleştirme Sorunları Araştırma-
sı)5 birlikte çalıştık. İki yıl süren bu projede birbirimizi daha iyi tanıma fırsatını elde 

Adayın bir anket sonucunda ortaya konulan dağınık verileri toplumsal yaşamın temel alanlarını esas alarak 
yaptığı hipotez gruplamaları çerçevesinde (s.87) yorumlaması bütüncü ve objektif davranışın somut bir 
göstergesi sayılmalıdır.

“Adayın çalışmasında genel olarak Türkçeyi düzgün ve akıcı bir biçimde kullanmaya özen gösterdiği, anla-
şılır olmaya çaba harcadığı gözlenmektedir.”

“Sonuç olarak aday tutarlı, bütüncül ve objektif bir metod anlayışıyla Türkiye’de orta sınıflar ve mühendis-
ler sosyal tabakasını eldeki mevcut malzeme ve sınırlı olanaklarla incelemeyi yerine getirmiş, en azından 
bu alanda nelerin yeniden araştırılması gerektiğini ortaya koymuştur.” 
5 Bu araştırma SUYUN ÖTEKİ YÜZÜ adıyla Sosyoloji Derneği tarafından 2006 yılında yayınlandı. Proje 
çalışanları: Birsen GÖKÇE, Ahmet SALTIK, Ahmet ŞAHİNÖZ, Selami DOĞANAY, TUNÇ TAYANÇ, Cüneyt 
OZANSOY
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ettik. Güzel ve okunaklı yazısıyla her şeyi not ederdi. Masa başı çalışmalarımız 
için her Çarşamba ESDA (Ekonomik ve Sosyal Dokümantasyon ve Araştırma 
A.Ş)’nın Gazi Osman Paşa’daki ofisinde toplanırdık. Saatlerce, yapacağımız işi 
enine boyuna tartışırdık. Farklı görüşleri nedeniyle gerilim yaşadığımız zamanlar 
da olurdu. Ancak bu durum ne projeyi ne de ilişkilerimizi etkilerdi. 
Projeyle ilgili Güneydoğu Anadolu Bölgesine yaptığımız gezilerimizde ki meşak-
katin yanında akşam yemekleri Ahmet’in neşesi ve hikayeleriyle yorgunluğumu-
zu alır ve ekibi yeniden güçlendirirdi. 1995 yılında da GAP İdaresi’nin Güneydoğu 
Anadolu Projesi, Sosyal Eylem Planı’nın hazırlanmasında da birlikte çalıştık. Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi için hala temel bir başvuru kitapçığının yazılmasın-
da da unutulmaz katkılar yapmıştı. SÜRKAL’ı kurma günlerinde birlikte çalışma 
takvimimizde kesintiler yaşadık. Ahmet yeni bir atılım yapmak istiyordu. Kalkın-
ma projeleri gerçekleştirmede öncülük yapmasını düşündüğü SÜRKAL’ı İktisadi 
İşletme temelli kurmayı planlamıştı. Bürokratik bir çok engeli büyük bir çabayla 
aştı. Ve bugün Anadolu’nun çeşitli illerinde 30’u aşkın çalışanı için iş alanı ya-
rattı. SÜRKAL’ı Sosyoloji Derneği’nin kardeş kuruluşu olarak düşünen Ahmet, 
sosyologlardan bir grubu da bu kardeş kuruluşa üyelik için davet etti. Böylece 
birbirimize destek veren çalışmalarımız sürekliliğini koruyordu.
Hedefimiz, ideallerimiz örtüşüyordu. Ülkeye ve toplumda hizmet yarışında ufak 
tefek farklılıklarla aynı kulvarı paylaşıyorduk. Ülkemizin çağdaş düzeye ulaşması, 
toplumumuzun çağın gereklerini yakalayacak ve özümseyecek düzeye gelmesi 
için var gücüyle çalışmak. İşte Ahmet bu çalışma azmiyle bir taraftan hastaneye 
yatış için hazırlanırken 1 ay sonrası için de Kars’a gitmeyi planlıyordu.
Mesleki ilişkilerimize paralel olarak aile ilişkilerimizin de son otuz yıldır çok özel 
ve çok yakın olduğunu ile ifade edebilirim. 1991 yılında bir bayram ziyareti esna-
sında yazlık ev fikrine karşı olduğum halde Didim’de üyesi olduğu bir kooperatif 
evinin bitişiğinin satıldığını söyleyerek, “Hoca git, evi yerini gör, beğeneceksin 
ama çevre için aynı şeyi söyleyemem” dedi. Ben ise “madem siz orada olacak-
sınız, evin de yerinin de önemi yok, maksat birlikte olmak” dedim. Her şeye rağ-
men görmem için ısrar etti. Sonuçta bitişik komşu olduk. Evlerimizi bitirerek yaz 
tatillerimizi birlikte geçirmeye başladık. Bir süre sonrada Ankara Gölbaşı’nda bir 
başka kooperatifte de devamlı oturmayı planladık. Kura çekildiğinde dünyalar 
bizim oldu. Evlerimiz birbirimize bakıyordu. Arasında da sadece 15-20 metrelik 
bahçelerimizden oluşan bir mesafe vardı. Birbirimizin ışıklarını gözlüyorduk. Son 
beş yılı Gölbaşı’nda hemen hemen sabah akşam birbirimizi görerek, günlük ya-
şantılarımızı, güzellikleri, sıkıntıları acıları birbirimizle paylaşarak geçirdik. 
Ahmet ailesine çok önem verirdi. İki arada bir birkaç günlüğüne de olsa Nazilli’ye 
gider anasının babasının elini öper, kardeşlerini görür gelirdi. Benim anneme 
de büyük saygı gösterirdi. Teyze olarak kabullenmişti. Annemi son yolcuğunda 
yerleştirdiğimiz yeri çok beğenmişti. Kısa bir arayla beğendiği o yere teyzesi-
nin yakınına gidip yerleşti. Kardeşim Gülsen’le özel bir diyalogları vardı, Ahmet 
Gülsen’in “Ahmet Emmisi’ydi”. Eşi Emel’i çok severdi. Onunla gurur duyduğunu 
hissederdik. Aynı şekilde sevgili Zeynep ve Hakan son zamanlarda da torunu Elif 
hayatının vazgeçilmezleriydi. Akşamüzeri işinden çıkınca Elif’i görmek sevmek 
için 60 km yol yapardı. Esasen yaşamı hep yolculukla dolu idi. Hep yolculuk ha-
zırlığı içindeydi. Sabah gider bir akşam vakti dönerdi. Bir gün Erzurum, bir başka 
gün Diyarbakır, Sivas, Van, Kars. Ama bu yolculuk için ne o, ne biz hazırdık. Kim 
bilir belki yine o çok sevdiği yurt köşelerinden birine proje başlatmaya gitmiştir. 
Başka türlüsüne inanmak içimden gelmiyor.
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Doç. Dr. Bülent Gülçubuk
Ankara Üniversitesi

AHMET SALTIK, KIRSAL KALKINMA PRATİĞİNİN NERESİNDEYDİ?

Gezegenimizde insanların toplu halde yaşamaya başlamalarından bu yana 
hep daha iyi yaşam kavgası, hayatta kalma mücadelesi olmuştur. Bu bazı 
dönemlerde insanların fiziki gücü ile, bazı dönemlerde beyin gücü ile bazı 
dönemlerde de yarattıkları fakat sonuçlandıramadıkları sosyal kavgalarla ger-
çekleşmiştir. Teknolojinin hızla geliştiği, bilgi toplumu arayışının sürekli 
gündemde olduğu günümüzde yaratılan değerler, metalar, maddi kültür-
ler insanları mutlu etmeye yetmemektedir. İnsanlar arasındaki ekonomi te-
melli sınıf ayrımı ile politika temelli fırsat eşitsizliği insanlar üzerindeki etkisini 
devam ettirdiği sürece de bu devam edecektir. Peki, bunun olmadığı yani sınıf-
sal ayrımın olmadığı, herkesin her şeye eşit ve adil ulaşabildiği, erişebildiği bir 
yer var mı? Teoride, kuramda tabi ki var, ama pratikte yok. Böyle olduğu için 
de gezegenimizde kavga var, çatışma var, açlık var, yoksulluk var, savaş var, 
yaşam doğalı dışında ölümler var, doğu-batı ve kuzey güney dengesizlikleri 
var………………………Ne zaman bitecek? İnsanların yaşam mücadelesi, hırsı, 
doygunsuzluğu, paylaşımsızlığı olduğu sürece de bitmeyecek. Bu durumdan 
en çok zarar gören; yaşamın ince çizgileri arasında gidip gelen ama refahı, 
mutluluğu yakalamayan öyle kesimler var ki, ürettiği halde tüketemeyen, 
kazandığı halde erişemeyen topluluklardır. Dünyanın neresine giderseniz 
gidin bunların başında da denilebilir ki kırsal da yaşayanlar gelmektedir. 
Hele az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde…

Kırsalda yoksulluğu, açlığı yaşayan ve kaynaklara erişememeyi, sesini çıka-
ramamayı, sessiz kalmayı, kaderine razı olmayı veya olmaya kabullenmeyi 
kabul eden insanlar ne yazık ki hep geri kalmışlığa, refaha uzaktan bakmaya 
mahkûm kalmaktadır. Bu durum ülkemizde de geçerlidir. Ülkemiz ve ben-
zeri ülkeler, işte, bunu aşmak, kırsalda refahı, kalkınmışlığı görmek için 
değişik uygulamalar, çalışmalar yapmakta ve politikalar uygulamaktadır. 
Burada, bu çalışmalarda, başarının kesin bir tarifi yoktur çünkü çıktısı, karşılığı 
uzun dönemde alınır. 

Meşakkatli bir iştir kalkınma, bu nedenle herkesin uğraşabileceği, gönül vere-
ceği, gönülden yapacağı bir iş de değildir. Ahmet Saltık bunun için kalkınmacı 
biraz deli olmalıdır, derdi. Bundan dolayı da, bu alanda yani kırsal alanın kal-
kınması, mutluluğu için “gerçekten çalışan, üreten, toplumla bütünleşen, 
toplum önceliklerini kendi önceliği sayan kalkınmacıların sayısı hep sınırlı 
olur”. Hele hele kendini hep alanda gören, kırsal toplulukların bir parçası gibi 
gören ve yerinde çalışma yapan, bilgi-fikir sahibi olan ve bunu paylaşanların 
sayısı daha da azdır. İşte, Ahmet Saltık, bu sınıfa girenlerin önde geleniydi. 
Bu sınıfın başkanı, yardımcısı, yoklamacısı, uzlaştırıcısı ve yeri geldiğinde 
de öğrencisi idi. Ama bu alanda çok da öğrenci yetiştirdi. Ben de bu şanslı 
öğrencilerden biriyim. Hem de kırsal kalkınmayı alanda uygulayarak, göste-
rerek, yerel halk ile iletişim kurarak, politika oluşturarak, seçenekler üre-
terek öğretti. Hem de her ekonomik gruba, heterojen topluluklara, kadın-
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erkek, çocuk bütün toplum kesimlerine ulaşarak öğretti. Bundan dolayı da, 
Ahmet Saltık, ülkemizde kırsal alanın kalkınabilmesinde, bölgesel denge-
sizliklerin azaltılabilmesinde, bireylerin refaha erişebilmesinde derin izler 
bırakmıştır. 

Sosyolog kimliğini toplum içerisindeki çalışmaları ile ön plana çıkaran, bilimsel 
toplantılarda uygulamadan geldiğini ve saha pratiklerini öne çıkaran, saha-
da sosyolojiyi kalkınma uğraşısı ile bütünleştiren biri idi Ahmet Saltık. Ahmet 
Saltık’ın ürettiği ve kırsal kalkınma alanına bıraktığı pratik, teorik çalışmalar, 
eserler emek, özveri, birikim ve sabır isteyen çalışmaların ürünüdür. Bu ne-
denle de yaşamı hep uğrunda çalıştığı hedef kitlenin yani kırsal toplulukların 
içinde geçti. Ömrünü adadığı kırsal kalkınma alanında Ahmet Saltık’ı ör-
nek almamız, kırsal alanın kalkınması için çalışmamız, yerel toplulukları 
her kesimi ile sürece katmamız ve onların mutluluğunu görmemiz Ahmet 
Saltık’a verilecek en güzel armağan olacaktır. 

Kırsal kalkınma sürekli kendini yenileyen, ekonomik, sosyo-politik ve kültürel 
dönüşümler karşısında dinamizmi gerektiren bir çalışma alanıdır. Bu dinamizmi 
yakalayan uluslar kırsal alanda kalkınmayı daha erken ve etkin gerçekleştire-
bilmişlerdir. İnsanı kalkınmanın merkezine koyan yaklaşımlar daha başarılı 
ve kalıcı olmuştur. Bundan dolayı da Ahmet Saltık yazılarında, çalışma-
larında hep insanı ön plana alır ve onun her çalışmanın her aşamasına 
katılımını bir koşul olarak görürdü. Kalkınmayı salt büyüme olarak görmez 
insandaki değişimi arardı, çünkü sonuçta her şeyin insan eliyle başarılacağı-
na, sürdürüleceğine ve kalıcı hale geleceğine inanırdı. 

İşte, Ahmet Saltık kırsal kalkınma pratiğinin odağında yani insanın insana 
yakışır bir biçimde yaşaması düşüncesinin merkezinde yer alırdı. Ticaretin 
acımasızlığı, küreselleşmenin yok ediciliği, sermayenin gücü, teknoloji bağım-
lılığının insanı esir aldığı günümüzde, Ahmet Saltık bunlardan en çok etkile-
nen kırsal halkın yanında yer alarak bu kavramlara karşı da mücadele etti ve 
yaşamında savunduğu çizgisini de değiştirmedi, değiştirmediği gibi inanarak, 
özümseyerek bunun yılmaz bir savunucusu oldu. 

Ahmet Saltık, son dönemlerde yazılarında, konuşmalarında özellikle 1980’li 
yıllardan sonra kırsal kalkınma yaklaşımlarında ortaya çıkan değişimleri ele 
almıştır. Bundaki temel savı; özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyümeye 
dayalı politik öncelikler yerini giderek toplumun tamamını kapsayan en-
tegre kalkınma arayışlarına bırakmakta olduğudur. Cinsiyet eşitliği, yoksu-
lun güçlendirilmesi, açlık sorununun azaltılması, çocuk ölümlerinin azal-
tılması, iyi yönetişim, katılım-katılımcılık-sürdürülebilirlik, çevre duyarlılığı, 
toplumsal dinamikleri güçlendirme, pazara ve kredi kaynaklarına erişim 
gibi hedeflerin kırsal kalkınma yaklaşımlarının özünü ve ortak yanlarını 
oluşturduğunu ısrarla vurguladı. Kırsal halkın refahı, mutluluğu için; kırsal 
kalkınma artık salt büyüme, üretimde modernizasyon, satışta iyileştirme 
ve topluma hizmet götürme anlayışıyla yürütülmemeli derdi.

Ahmet Saltık’a göre iyi yönetişimi, yerinden yönetimi, katılımı, sosyal ve top-
lumsal dinamizmi ve dinamikleri ön plana alan kalkınma stratejileri daha fazla 
kabul ve uygulamada geçerlilik kazanmak durumundadır. Saltık’ı bu düşün-
celere iten temel neden ise; akademik kimliğinden, sosyolog kimliğinden, 
teknokrat kimliğinden çok “hümanist ve insanı merkez alan” yaklaşımı idi. 
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İşte, Ahmet Saltık bu özelliği ve yaklaşımı ile “kırsal kalkınmanın merke-
zinde” yer almıştır. 

Burada ortaya çıkan temel olgu; “kalkınmanın merkezinde insan yer almak-
tadır ve insani potansiyelin gerçekleşmesi ve toplumsal-sosyal dinamik-
lerin dikkate alınması ve harekete geçirilmesi kalkınmanın temel ölçütü 
olmalıdır.” Bunun için de, Ahmet Saltık derdi ki, kalkınma anlayışında hedef; 
sorunlarının farkına varan, bununla yetinmeyip çözüm yollarını ve yöntem-
lerini üretebilen, öncelikle kendi gücüne dayanan, karar alma ve uygula-
ma süreçlerine etkin bir biçimde katılan örgütlü topluluklar oluşturmak 
esas olmalıdır. Sorun, kalkınmanın insanileştirilmesi, demokratikleştiril-
mesi, özellikle kırsal alanda yerelleştirilmesi ve tüm bu süreçlerde hedef kitle 
ya da grupların kalkınmanın her aşamasına aktif olarak katılmalarının sağlan-
masıdır. 

Son olarak Ahmet Saltık’a göre kırsal kalkınma; katılımdır, katılımcılıktır, örgüt-
lenmedir, yerelde birlikteliktir, güçlendirmedir, cinsiyet dengelidir, yoksulu gö-
zetir, toplumu refaha eriştirecek bir çalışma alanı olmalıdır. Bu nitelikler pratiğe 
aktarıldığında kırsal kalkınma hedefine ulaşır. Ahmet Saltık, ülkemizde kırsal 
kalkınmanın fikir, eylem öncülüğünü yapmıştır, alanda çalışmayı ve birebir 
çalışmayı özümsemiştir. Bundan dolayı da yerini doldurmak zor olacaktır. 

Ahmet Saltık’ı anlatabilmek benim açımdan oldukça zordur. O, Türkiye’de kır-
sal kalkınma kavramının yerleşmesine, doğru algılanmasına, verimli uygu-
lanmasına büyük katkılarda bulunmuş ve kendini ebedileştirmiştir. İnsani 
ilişkileri ile örnek olmuş, dostluk-arkadaşlık kavramını erdemleştirmiş ve 
çoğumuz için empati kaynağı olmuştur. Üzerimize düşen sorumluluk; kırsal 
kalkınmayı, Saltık’ın yaptıklarını, bıraktığı çalışmaları daha ileriye halkın refahı 
ve mutluluğu için taşımaktır. 

Ahmet abi, yaptığın bunca işlerden, verdiğin emeklerden sonra seni uyudu-
ğun yerde rahat bırakacağımızı sanıyorsan yanılıyorsun. Aramızda olmasan 
da yine görüşlerine başvuracağız, çalışmalarına bakacağız, eylemlerini alaca-
ğız, yayınlarını tarayacağız. 

Ahmet abi’ye saygıyla...
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Ali Kapucu
Ankara

Türkiye’de Kırsal Kalkınma Çalışmalarında Bir Düşünce ve Eylem Adamı 
Olarak Doç. Dr. Ahmet Saltık

Ahmet Hoca’nın Beklenmedik Kaybı Ardından

Sevgili Hocam Ahmet Saltık’ın 20 Nisan 2007’de beklemediğimiz bir anda, 
aramızdan ayrılması ardından yoğun ve karmaşık duygularla, hazırlıksız bir 
şekilde (böylesi bir hazırlık nasıl ve ne zaman yapılabilir ya da yapılabilir mi ki 
bilemiyorum) yazdığım kısa notlarda, Ahmet Saltık hocanın kişiliği, kalkınmacı 
kimliği, ülkemizde kalkınma alanında verdiği katkıları ve bu alanda çalışanlar 
üzerindeki etkilerine değinmiş eylem ve düşünceleri üzerine daha farklı içerik-
teki bir değerlendirmesini ileride yapacağımı dile getirmiştim. 

Uzun süre beraber, yan yana, aynı ortamlarda bulunmuş, aynı kaynaklardan 
beslenmiş, aynı havayı solumuş, karşılaşılan durum ve olaylarda benzer ve or-
tak davranışları sergileme çabasına girmiş ve tüm bunların yanında öğrencisi 
olma hazzını yaşamış biri olarak, böylesi bir değerlendirme yazısını kaleme 
almak, benim için bir sorumluluk duygusundan öte, uzun yıllara dayalı ortak 
paylaşımların küçük bir parçası olarak algılamak gerekecek. Tüm bu yoğun 
ilişkiler ağı içinde, Ahmet hocanın yakınında bulunan birinden böylesi bir yazı, 
doğal olarak beklenilen ve kısmen biraz kıymet-kadirbilirlik duygularının dışa-
vurumu veya belki biraz içdöküş gibi karmaşık duyguların dile getirilmesi ola-
rak da ifade edilebilir. Gerçi bu tür insani değerlerin giderek zayıflamaya yüz 
tuttuğunu izliyor ve zamanla kendimde de benzer etkileri gözlüyorum. 

Ahmet hocanın ardından kaleme alınanları çok da fazla izleyemedim. Bu tür 
değerlendirme yazılarında genelde olumluluklar ve ölenin yarattığı boşluk, 
onun kıymeti, kıymetliliği konusundaki ortak görüşlerin dile getirildiği hepi-
mizce bilinen bir gerçektir. Oysa Ahmet hocanın ölümünde Anadolu’da dile 
getirilen “kör ölür, badem gözlü olur”, “yaşamında değeri anlaşılmadı” türü de-
ğerlendirmelere hiç de hak vermez şekilde, onun gibi bir değeri ansızın ve 
hiç konduramadığımız bir zamanda yitirmenin yarattığı derin acı ve şaşkınlıktı 
yaşanan, alabildiğine yalın ve abartısız...

“Yaşam devam ediyor” ve “ölenle ölünmez” gibi genel avuntulardan uzak şe-
kilde, hocanın zamansız gidişinin, öncelikle kendi ailesi ve dostları ile kalkın-
ma camiasında tarifi zor, yarattığı boşluğun doldurulamaz bir kayıp olduğunu 
düşünüyorum.

Birçok dostum başsağlığı için aradığında “peki sen nasılsın? Pekiyi gelmiyor 
sesin” demişti. Ben de “sanki vücudumun önemli bir parçasını kaybetmiş gibi 
hissediyorum. Çok sık bir araya gelinmese ya da bir araya gelindiğinde sınırlı 
paylaşımlar yaşansa da Onun uzaklarda, oralarda bir yerlerde hayatta olduğu-
nu bilmek dahi bana cesaret, güven verecekti” diye yanıtlamıştım.

Hocamın kaybını bu şekilde tanımlamam duygularını ve tepkilerini, zamanın-
da tümüyle dışa vuramamış, çeşitli nedenlerle bastırmak durumunda kalmış 
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toplumun bir bireyi olarak, doymamışlığın, bir şeylerin eksik, yarım kaldığı hal-
lerdeki kendi iç hesaplaşmalarımın bir sonucu da olabilir diye düşünüyorum. 
Gerçi Sevgili Hocam da zaman zaman benzer bir yapı ve duygular sergilerdi. 
Çoğu kez aile ortamlarımızda bu benzer özelliklerimiz dile getirilir ve “ne ka-
dar da birbirinize benziyorsunuz” yollu küçük sitemlerle karşılaşırdık. Yaygın 
atasözüyle “üzüm üzüme baka baka kararır”, “huyundan da suyundan da kap-
mışız” şeklinde geçiştirirdik. Bu anlamda benzemekten, benzetilmekten çok ta 
rahatsız olduğum söylenemez, hatta dile getirmesem de gizli bir haz aldığımı 
söyleyebilirim. 

İnsancıl İlişkileriyle Ahmet Saltık

1978 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde başlayan tanışıklık ve hoca-öğrenci iliş-
kisini de hesaba kattığımızda yaklaşık 30 yılı bulan bir süredir Ahmet hocamla 
aynı yollardan, süreçlerden geçtiğimizi söyleyebilirim. Kısa sayılabilecek insan 
yaşamında hiç de azımsanmayacak bu sürede, kısa süreli kırgınlıklar, karşılıklı 
beklentilere ve kendi tarzlarımıza uygun olmayan davranışlarda bulunduğu-
muz, birbirimizi üzdüğümüz, ses tonumuzu yükselttiğimiz anlar olsa da her 
şey hoşgörü ve karşılıklı saygı sınırlarında kalarak hiçbir zaman uzun süreli 
kırgınlıklara dönüşmemiştir. Kısa süreli bu kırgınlıklar ya da görüş farklılıkları 
da tümüyle iş ve projelere yönelik düşünce veya yaklaşım farklılıklarından kay-
naklanmış, kişiliklere yönelik incitici, telafisi zor düzeye ulaşmamıştır.

Çoğunlukla benim gençliğim, deneyimsizliğimden kaynaklansa da hocamın 
(hepimizde olduğu gibi) genel yapısı ile uyuşmayan, anlam veremediğimiz 
“Ahmet hocaya bir haller oldu” şeklinde tanımladığımız tutumları da olmuş-
tur. Yine de o, öfkelerini kırgınlıklarını içine atmayan, tepkilerini olabildiğince 
anında dışa yansıtan, düşüncelerini hepimizin tanıdığı o gür ve tok sesiyle dile 
getiren ve kin beslemeyen bir yapıda olmuş, “zamanı gelince bunun acısını çı-
karırım” şeklinde davranan bir “hesap adamı” olmamıştır. Genelde kısa sürede 
gönlü alınabilen, gördüğü eksiklik veya yetersizlikleri insanlarla kırıcı olmayan 
bir şekilde tartışabilen bir yapı sergilemiştir. Ahmet hoca aslında bu boyutuyla 
da bizlere örnek olan iyi bir iletişimciydi. Empati kurabilen sıcak tavırlarıyla, 
insanları kısa sürede kendi etrafına çekebilmeyi başarabilenlerden biriydi. Ki-
şilikleri incitmeden, saygı ilkeleri çerçevesinde her türlü düşüncesini herkesle 
paylaşabilen bir insandı. 

Yönetici ve İş Arkadaşı Olarak Ahmet Hoca 

30 yılı bulan tanışıklığın yaklaşık 20 yılı, yönetici-çalışan konumunda olsa da 
daha çok, aynı amaçlar ve idealler için bir araya gelmiş ekip arkadaşı şek-
linde geçmiştir ki; bu durum geleneksel yetişme tarzımızdan veya yaygın iş 
ilişki biçimlerinden farklı olmuştur. Biraz sonra daha ayrıntılı olarak üzerinde 
duracağım Türkiye Kalkınma Vakfı’ndaki (TKV) ortak çalışma yıllarımız ardın-
dan, 2001 yılı sonrasında Ahmet hoca ile yollarımız kısa süreli olsa da ayrıldı. 
Ahmet hoca bir grup arkadaşımızla Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma 
Derneğini (SÜRKAL) kurarak, kalkınma çalışmalarında kazandığı deneyimleri-
ni, birikimlerini yeni projelere aktarmaya devam etti. Farklı kuruluşlarda görev 
almamıza rağmen, Yine de aynı kulvarlarda yürüyen insanlar olarak yollarımız 
hep kesişti, değişik vesilelerle birlikte olduk, ortak çalışmalar içinde bulunduk. 
Farklı çalışma ortamlarında yol aldığımız bu dönemde, üstlendiğimiz farklı rol 
ve işlevler gereği, görüş ayrılıklarına düştüğümüz ya da herkesin bulunduğu 
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konum ve duruma uygun rolleri yerine getirmeye çalışırken yaşanan küçük 
gerilimlerin, açık veya üstü kapalı sitemlerin edildiği anlar da olmuştur.

Bu süreçte Ahmet Saltık yönetici, işveren temsilcisi tavrından çok, deneyimleri, 
birikimleri, ”hocalığı” ve yaşı (burada bir parantez açıldığında yaş/yaşlılık kav-
ramları geleneksel kültürün bir yansıması olarak Ahmet hoca’nın iş ilişkilerinde 
farklı bir anlam ve öneme sahip olmuştur. Onun için yaşlılık, tek başına saygı 
duyulması, önem verilmesi gereken bir insani değerdi. Gençlerin kendinden 
büyük kişilere yöneticilik yapması gibi durumlar hassas konulardı ve bunların 
bir kırgınlık aracı olmasından özenle kaçınmaya çalışırdı) dikkate alınarak sözü 
dinlenen, son karar verici konumunda görünse de genelde ortak karar verme 
mekanizmalarının işletilmesine çaba harcamış, bunun doğru yöntem olduğu-
na inanmış ve sonuçlarına güvenmiştir. Böylesi bir ekip ve dayanışma gücünü 
bazen donör veya kendi yöneticilerine karşı bir pazarlık-baskı aracı olarak kul-
landığı anlar da olmuştur. Bu arada, birlikte çalıştığımız birçok arkadaşımızın, 
Ahmet hoca‘nın son yıllarda daha belirleyici, tek karar verici konumda olmak 
istediği ve bu şekilde davranmaya başladığı yönündeki değerlendirme ve gö-
rüşlerine de kısmen hak verir durumda olduğumu belirtmek isterim. Bu tutum, 
her ne kadar genç, dinamik bir görüntüde de olsa Ahmet hocanın ilerleyen yaş 
dönemlerine denk gelmektedir ki bunu da kısmen anlayabilme durumunda 
olacağımızı düşünüyorum. 

Burada yine Ahmet hocadan öğrendiğimiz şekliyle “olaya bütünsel, farklı bo-
yutlarıyla, olumlu ve olumsuz yönleriyle” bakabilme, görme yolundaki söylem 
ve eylemlerinden hareket ettiğimi de vurgulamak gerek. Aksi içerikte salt övgü 
temelli bir yazının onun da pek hoşuna gitmeyeceği, her şeyin yerli yerinde 
olması düşüncesinden cesaret aldığımı da eklemekte yarar görüyorum. Bu 
durum, aslında nesnel ve öznelin iç içeliğini, uzun birlikteliklerin beraberinde 
getirdiği bütünleşik konumdan kendini soyutlamanın, yani objektif değerlen-
dirmeler yapabilmenin, güç olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne seri-
yor.

Bu kendi alanında önemli, yeri doldurulması zor bir kıymetin farklı durum ve 
ortamlarda üstlendiği farklı rol ve görevleri nedeniyle farklı süreçlerde farklı 
düşünce tutum ve davranışlar içinde olması gerektiği gerçeğini de ortadan 
kaldıramaz. O da, hepimiz gibi geldiği sınıfsal kökene ve bulunduğu konuma 
uygun davranan, duyguları ve tepkileriyle kırılan, üzülen ve bazen de kırgınlık-
lara sebep olabilen bir insandı. Tüm bunlara rağmen kurduğu insani ilişkilerle 
adını dile getirdiğim mektupta da değindiğim gibi kalkınma alanında çalışan 
insanların çoğunluğunca sevildi ve sayıldı. 

Proje Yönetimine Bakış Açısı 

Projelerin bir ekip çalışması ve dayanışması olduğunu, bireysel çabaların tek 
başına yeterli olamayacağını, proje yönetimlerinde “ben” demekten çok “biz” 
demenin önemini, anlamını hep birlikte öğrendik ve ekip dayanışmasının ver-
diği hazzı hep birlikte yaşadık. Projelerin mümkün olduğunca farklı disiplinler-
den bir araya gelen insanların oluşturduğu ortak amaç ve hedeflere yönelik 
güç, bilgi ve eylem birliği ile dayanışma gerektiren bir ekip çalışması olduğunu 
sıkça dile getirmiş ve bu anlamda beraber çalıştığı insanlara güvenmiş ve da-
yanmıştır. Proje yönetiminin özerk, dinamik ve kendi içinde yoğun özgür tartış-
ma, karşılıklı görüş alışverişine dayanan ortamlar olması gerektiğini savunmuş 
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“proje demokrasisi” kavramının önemini sürekli vurgulamıştır. Çoğu insanda 
görülebilecek şekilde doğrultu sapmaları, kısmi tutarsızlık olarak adlandırılabi-
lecek sınırlı örneklerine rağmen genelde bu ilkeleri kendi yaşamına zor da olsa 
adapte etmeye çalışmıştır. Aynı zamanda kalkınmada “her şeyi bilen” tek karar 
verici olmanın mümkün olmayacağını ve özünde bir ekip çalışması ve buna 
uygun ortama olanak sağlanması gerektiğini savunmuştur.

Birlikte Yolculuklar...

Hani hepimizin bildiği bir deyiş vardır “birlikte yolculuk yapılmadan, bir insan 
tanınamaz” veya “insanlar en iyi ortak yolculuklarda tanınır” şeklinde. Eğer bu 
özdeyişlerde doğruluk payı varsa ki ben buna inananlardanım, Ahmet hoca 
ile 20 yılı aşan bir yolculuğu beraber yapan bir insan olarak, bu uzun sayıla-
bilecek zaman diliminde sayısı yüzlerle ifade edilebilecek gerçek yolculuklar 
da yaptık. Yurtiçi proje ziyareti, araştırma-inceleme, seminer, davete katılım, 
konuşma, eğitim vb. farklı amaçlı yüzlerce seyahatte çoğunlukla kendisi araç 
kullanırdı. Hepimizde olabilecek şekliyle direksiyon başında olmayı severdi ve 
“biz’lerin direksiyona geçmesine” de çok gönüllü razı olmazdı ki; iş yaşamında 
da benzer durumlarla karşılaşılmıştır. Burada rahmetle anmaktan onur duya-
cağım TKV Başkanı Prof. Dr. Nemci Sönmez bir toplantıda Ahmet hoca’ya dö-
nüp, direksiyona geçecek, sizden sonra bu işleri yönetecek insan yetiştirmeye 
az zaman ayırıyorsunuz. Sizin öncelikli, asli görevlerinizden biri de bu diye bir 
sitemde bulunmuştu. Başlangıçta olmasa da, biraz geç olmakla beraber, daha 
sonraları yoğunluktan, yorgunluktan bizlerin araç kullanmasına fırsat vermeye 
başlamıştı. Araç kullanım tarzlarımız pek uyuşmasa da kendisi genelde hızlı, 
zaman zaman trafikte küçük riskler almayı da göze alan birisiydi ve bu ne-
denle sayısı az da olsa tatsız, sevimsiz kaza türü durumlarla karşılaşmış, epey 
trafik cezalarına da maruz kalmıştı. 

Böylesi kısmen duygusal ve objektiviteden uzak bir önsözden sonra Ahmet 
Saltık ve kalkınmacı kimlik, kişilik hakkındaki düşüncelerimi daha rahat pay-
laşabilirim diye düşünüyorum. İlerleyen satırlarda da tümüyle nesnel bir de-
ğerlendirme yapmam olanaksız olacak. Her ne kadar kendimi zorlasam ve 
sübjektiviteden kurtulmaya çalışsam da biliyorum ki böylesi bir yazı, dışarıdan 
birileri tarafından yapılan bağımsız değerlendirme niteliğinde olmayacaktır ve 
okuyucuların da bu açıdan bakacağına eminim. 

Toplumsal ve Siyasi Kökenleriyle Ahmet Saltık…

Ahmet hoca, geldiği toplumsal, sınıfsal köken ve yetiştiği ortamın da etkisiyle 
sol–sosyalist bir düşünce yapısına sahipti. Bulgaristan doğumlu olan hoca, 
çocukluk çağında Türkiye’ye göç eden ailesiyle birlikte Aydın Nazilli’de Sümer-
bank Basma Fabrikasında işçi bir ailenin çocuğu olarak yetişmiştir. Eğitim aldı-
ğı ve daha sonraları akademik personel olarak emek verdiği üniversite yılları -ki 
o dönem tüm dünyada sosyalist düşüncenin ve gençlik hareketlerinin oldukça 
yaygın olduğu dönemdi.- hocamızın politik kimliğinin ve toplumsal sorunlara 
bakışının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Ahmet hoca, devlet bursuyla 
gittiği Fransa’daki doktora çalışmasının ardından yurda dönerek 1970’li yıllar-
da kuruluş ve büyüme aşamasında olan Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bö-
lümünde öğretim görevliliği ve üyeliğinde bulunmuştur. 

O yıllarda verdiği toplumsal değişim, toplumsal tabakalaşma, bilgi ve bilim sos-
yolojisi dersleriyle, Bölüm içinde farklı bir düşünce ve duruşun Bölüm içi farklı 
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bir ekolün güçlü sesi, temsilcisi olarak tanınmıştır. Derslerinde toplumsal statü 
ve rol kavramları üzerinde sıkça durmuştur. Dersleri zevkle dinlenen, yoğun, 
özgür tartışmaların yapıldığı ve öğrencilerinin sabırsızlıkla beklediği Ahmet 
Saltık, o dönemde bölüm içinde kendini öğrencilerine ve meslek arkadaşla-
rına sevdiren ve saygı duyulan kişiler arasında ilk sırada yer almıştır. 1970’li 
yılların sonuna doğru başlayan tanışıklığım, mezuniyet tezi danışmanım ol-
duğu dönemde pekişmiş, üniversitede hocam olmasından ve daha sonraki 
yıllarda birlikte çalışan olmaktan onur ve gurur duymuşumdur. Ortak çalışma 
ve yaşam tarzının getirdiği kaçınılmaz nitelikli bir dizi etkilenmenin yansımaları, 
kendiliğinden, farkında olmadan ortaya çıkmıştır. 

Akademik kökenden gelmesine rağmen, zamanla kalkınma çalışmalarının 
araştırma, inceleme, durum tespiti, analiz yönünden çok uygulamacı yönüy-
le, öne çıkmıştır. Uygulamalı sosyolojiyi projelere ve kalkınma çalışmalarına 
yansıtmaya çaba sarf etmiş, zaman buldukça üniversitedeki derslerine devam 
etmesine rağmen, akademik unvan ve kimliğini her durumda ön plana çıkar-
mayı çok da fazla sevmemiştir. 

Akademik Yaşamdan Kalkınma Çalışmalarına Doğru Atılan Adımlar

1980 darbesi ve ardından gelen YÖK Kanunu çerçevesinde birçok dost ve 
arkadaşının üniversiteden uzaklaştırılması, uzaklaşmaya zorlanmasının da ya-
rattığı etkiyle, 1982 yılında üniversiteden ayrılarak birkaç yıl öncesinden ilişki 
içinde bulunduğu ve kısmi zamanlı destek verdiği Türkiye Kalkınma Vakfı’nda 
tam zamanlı olarak görev alınmıştır. TKV, 1980’li yıllarda farklı içerikte kırsal 
ve sektörel kalkınma çalışmalarının yürütüldüğü bir kuruluştu. Ahmet hoca 
TKV’de kendisine önerilen genel müdürlük unvanı yerine kırsal kalkınma 
koordinatörlüğü’nü daha uygun bulmuş ve TKV’den ayrılmak zorunda kaldığı 
2000 yılı sonuna kadar da bu ünvanı kullanmıştır. Sohbetlerimizde buna neden 
olarak, genel müdürlük gibi bürokratik ve katı hiyerarşik çağırışımlar içeren bir 
ünvanın, farklı toplumsal ve kültürel coğrafyalarda farklı içeriklerle yürütülen 
kalkınma çalışmaları için uygun olmayacağını bu nedenle mevcut ünvanını 
tercih ettiğini ifade etmiştir. 

TKV’deki ilk yıllarında kalkınma çalışmalarına eğitim-örgütlenme, insanları ha-
rekete geçirme, bilinç ve duyarlık artırma, yaşam kalitesini iyileştirme, düşün-
sel ve davranışsal değişim yaratma, dezavantajlı toplumsal kesimlere ulaşmayı 
(yoksullar, yoksunlar ve kadınlar vb.) içeren “sosyal boyut” katma çabalarında 
güçlü direnişlerle karşılaşmıştır.

TKV’de öncelikle planlı, programlı çalışma alışkanlığı kazandırma çabalarına 
ağırlık vermiş ve kalkınmanın mutlaka planlanan ve gerçekleşenin düzenli 
takibi, uygulamalardan ileriye dönük sonuçlar, dersler çıkarılması gereğine 
inanarak ilk yıllarda planlama ve raporlama sisteminin geliştirilmesine yoğun 
çaba göstermiştir. Bu çabalarına o dönemki yöneticilerin ve iş arkadaşlarının, 
dönemin yaygın deyişi ile “yoksul insanlara plan değil, pilav gerekli” tarzı yak-
laşımların yansıması olarak hocam, “kimin nasıl, hangi süreçlerden geçerek 
domates ürettiği değil, önemli olan, üretilen domatesin kalitesi, miktarı ve ren-
ginin kırmızı olması” şeklindeki yoğun karşı görüş ve duruşlarla karşı karşıya 
kalmıştır. O tüm bunlara karşı yumuşak tepkilerle, zaman içinde kendini kabul 
ettirmeye çalışmıştır. Oysa Ahmet hoca, o dönem böyle dile getirmiş olmasa 
da aslında kalkınmanın süreç odaklı bir çalışma olduğunu, burada toprak, su, 
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teknik bilgi, yönetim becerisi, kredi vb. kaynaklara erişim ve bundan yarar-
lanmanın adil ve yoksullar lehine kalıcı sonuçlar doğuracak şekilde önceden 
planlanıp, yürütülmesi gerektiğine yönelik düşüncelerini, kendi yakın çalışma 
arkadaşlarına aktarmaya çabalamıştır.

Ahmet hoca’nın da etkisiyle TKV deki teknik, mühendis kökenli çalışanların 
arasına sosyal bilim kökenli sosyolog, antropolog, sosyal çalışmacı, psikolog, 
ekonomist, işletmeci, kooperatif uzmanı, ev ekonomisti vb.leri de yavaş yavaş 
“sızmaya” başlamıştır ki benim TKV’ye sızışım/ işe girişim de bu döneme denk 
gelmektedir. Zaman içinde büyük çoğunluğunun dostluğunu ve sevgisini ka-
zansa da başlangıçta kalkınmanın sosyal boyutunun teknik boyutundan daha 
önemli olduğu gerçeğini kabul ettirmekte epey zorlanmıştır. Onun bu çabaları, 
benzer bakış açısının kalkınma göstergelerinde, insani gelişme endekslerinin 
daha fazla ön plana çıktığı zamana denk gelmiştir. O dönem bu görüşlerini 
yüksek sesle dile getiriyor olması kısmen Fransa’da aldığı eğitim, akademik 
kökenden gelmiş olma, toplumbilimsel yayınları takip ve sezgilerine dayalı ol-
duğu söylenebilir. 

İnsan Odaklı Kalkınma

Ahmet Saltık kalkınmanın özelinde, yoksul ve yoksun insanların uzun yıllara 
dayalı dışlanmışlık, fırsat ve olanaklara erişiminin önündeki engellerin orta-
dan kaldırılması, güçlüklerin azaltılması gerektiği üzerinde durdu. Kalkınma-
nın özünde insan olduğunu ve bu alanda yaratılacak değişmelerin daha etkili, 
kalıcı olacağına inandı. Bu nedenle de insanların “kalkınma götürülen pasif 
alıcılar” olmaktan çok, kalkınmanın insanların kendi karar ve eylemleriyle aktif 
olarak rol aldıkları katılımcı bir süreç, olarak algılanması ve insanın özündeki 
gizli, yaratıcı potansiyellerin harekete geçirilmesi gerektiği yönündeki tezlere 
inandı ve bunu savundu. 

İnsan ve süreç odaklı çalışma noktasına gelmesi aslında uzun yıllar TKV’de 
üstlendiği “Kırsal Kalkınma Programları Koordinatörlüğü” döneminde kendini 
gösterdi ve TKV’nin temel kalkınma yaklaşım ve ilkelerinin belirgin hale gel-
mesinde etkili oldu. 1980’li yılların ilk yarısında TKV kırsal kalkınma ilke yakla-
şım ve stratejilerinin ortaya konulması süreçlerinde aktif görev aldı. Sıkça dile 
getirdiği “Silivri Toplantıları”nda, kurumun vizyon ve misyonunun belirgin hale 
getirilmesine önemli ve vazgeçilmez nitelikte katkı verdi. Daha sonra da TKV 
Topluluğu’nda çalışan hemen tüm insanların bu ilkelere uygun kalkınma çalış-
ması yapmasına yol ve yön gösterdi. Bir kez de burada dile getirmek gerekirse 
günümüzde çoğumuzca kabul edilen temel ilkeler şunlardı: •Mevcut sosyo-
ekonomik yapıdan hareket, •Katılımcılık, •Gelir getiricilik, •Kalıcılık-Sürdürüle-
bilirlik, •Benimseme, yaygınlaşma ve tekrarlanabilirlik, •Projeler arası tamam-
layıcılık-entegrasyon, •Yoksula ulaşma, •Kadınların konumunu güçlendirme 
ve •Çevresel duyarlılık 

Yukarıda özetlenen temel çalışma ilke ve prensiplerine mümkün olduğunca sa-
dık kalma ve bunları hayata geçirme konusunda bizlere hep cesaret veren ve 
rehberlik yapan Ahmet hoca, bugün kalkınma alanında çeşitli projelerde çalışan 
ve sayısı yüzlerle ifade edilebilen kişilerin öğreticisi, eğiticisi olmuştur. Bu alanda 
çalışan birçok kişi tarafından sıkça dile getirilen “TKV kalkınmacı yetiştiren bir 
okuldu” sözlerinde haklılık payı varsa ki ben bunun doğru olduğuna inanlarda-
nım, Ahmet Saltık, bu okulun yöneticisi ve başöğretmeniydi diyebiliriz. 
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Kırsal kalkınmada etnik köken, siyasi görüş, dinsel inanç vb. ayrım yapılmadan 
tüm kesimlere eşit ve adil davranılmasının kalkınmacının temel etiği olduğuna 
inanmış, kendisinin ve çalışma arkadaşlarının bu ilkenin dışında bir tutum alıp, 
davranış içine girmesine izin ve fırsat vermemiştir. 

Kalkınma, mevcut kurulu düzen ve ilişkilerden farklı bir yapıya geçişi, kısmi veya 
köklü değişimi içeren süreçte, daha çok kendi durumunu değiştirmek isteyen 
insanların içine girdiği çabaların desteklenmesi anlamına da gelmektedir. Bu 
sürecin genelde toplumun, topluluğun genel geçer tutum ve davranışlarından 
ayrık, kısmen aykırı düşünen, muhalif insanların çabalarının sonucunda ortaya 
çıktığı da bir gerçektir. Bu nedenle bu süreçten olumsuz etkilenen, zarar gören 
toplumsal kesim ve grupların hak ve çıkarlarını korumanın, “zayıfları güçlü kıl-
manın“ önemi öne çıkmaktadır ki, hoca da buna uygun davranarak olanakları 
ölçüsünde eski politik, siyasi düşünce ve eğilimlerinin de etkisiyle toplum için-
deki dışlanmış, farklı, muhalif kişilerin sesi olmaya çalışmıştır.

İş ve insan ilişkilerinde olduğu gibi, projelerin tasarım ve uygulanmasında da 
konuya bütünsel bakmanın, durumu ve doğuracağı sonuçları iyi analiz etmenin 
projelerin olmazsa olmazı olduğunu, uygulamalarla öğrenmiş ve öğretmiştir. 
Paydaş analizi olarak da adlandırılan bu tür çalışmaların önemini, kalkınmanın 
aslında, özünde verili mevcut durumun değişimi olduğunu, kalkınmacının da 
bu değişimin olumlu yönde, planlanan şekilde gerçekleştirilmesi için bilinçli 
şekilde müdahalelerde bulunulan insanlar olduğunu, birlikte uygulamalardan 
öğrendik. 

Kalkınmada Katılımcılık

Ahmet Saltık, katıldığı seminer ve toplantılarda, yazdığı makalelerde katılımcı 
kalkınma kavramının geniş kesimler tarafından paylaşılmasına ve bunun söy-
lem düzeyinden çıkarılıp, uygulamalara yansıtılması çabalarına, her zaman 
öncelikle yer vermiştir. Katılımcılık ilkesinin taşıdığı önemi ve anlamı her or-
tam ve tüm platformlarda yüksek sesle dile getirmiştir. Katılım boyutu güçlü 
olmayan projelerin başarılı olamayacağını, istenen değişimi yaratamayacağı-
nı, yararlanıcı veya paydaş konumundaki insanları planlamadan, uygulamaya 
ve sonuçlarını izleme ve değerlendirmeye kadar tüm süreçlere katmaya özel 
önem ve çaba harcanması gerektiğini, sürekli vurgulamıştır. Katılımın sözde 
değil, aktif katılım olabilmesi için, insanları katılabilir hale getirmek için gerekli 
motivasyon, cesaretlendirme, eğitim ve bilinç artışı sağlayacak yönde çalışıl-
ması gerektiğini ve insanlardaki yaratıcı potansiyellerinin harekete geçirilmesi, 
yapabilir kılma yaklaşımına uygun şekilde eğitim ve örgütlenmeye ağırlık ver-
menin önemini ilgili platformlarda sözlü ve yazılı olarak sürekli dile getirmiştir.

Kalkınmanın eski inançların/paradigmaların tersine “tabandan tavana” doğru 
olması gerektiğini ve bunun kendiliğinden gerçekleşmesini beklemek yerine, 
zamanında, gerekli, yapıcı ve olumlu müdahalelerde bulunulmasının şart ol-
duğu düşüncesini dile getirmiştir. 

Kalkınmada Gelir ve Yaşam Koşullarını İyileştirmeye Öncelik 

Ahmet Saltık, kalkınma çalışmalarında öncelikle yoksulluğun ve yoksunluğun 
azaltılması çabalarına önem verilmesini savunan bir görüşün temsilcisiydi (tabiî 
ki kalkınmanın diğer boyutlarına yönelik yürütülen çabaları yadsımadan, onların 
önemliliğine halel getirmeden). Yukarıda dile getirilen TKV ilkeleri arasında yer 
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alan, gelir getiricilik boyutu da insanların çalışmaları sahiplenmesi ve uygulama-
ların yaygınlaşmayla bağlantılı olarak, yoksulların gelirinin yükseltilmesi temelin-
de olacağı yönündeki stratejiden kaynaklanmaktadır. Sürdürülebilirlik, kalıcılık, 
mali-ekonomik sosyal idari ve çevresel boyutlarıyla hayata geçebilecekse, bu-
nun ancak insanların gelir ve yaşam kalitesinin yükseltilmesiyle olanaklı olabi-
leceği, bu nedenle de ekonomik olarak sürdürülebilir, rekabet edebilir ticari iş-
letmelerin oluşması ve bunların gerekli bilgi ve beceriyle donatılması çabalarına 
inanan hoca, TKV Topluluğu’ndaki bir dizi ekonomik işletmenin de yöneticisi, yol 
göstericisi olmuş, bu tür işletmelere daha fazla zaman ayırmak istemiştir. Tüm 
bu çalışmalardan edindiği bilgi ve deneyimleri, fırsat buldukça katıldığı değişik 
toplantılarda veya kısa süreli görev aldığı komisyon türü çalışmalarda sıkça dile 
getirmiştir. Bu boyutuyla da Ahmet Saltık, bilgilerini paylaşmaktan çekinmeyen, 
bilginin paylaşıldıkça çoğalacağına inan bir insandı.

Uluslararası İlişkiler ve Gelişmeleri Takip

Ahmet hoca, Üniversite sonrası kazandığı Devlet Bursuyla Fransa Strasbourg‘ta 
master ve doktorasını tamamlamış o dönemki öğrenci hareketleri ve bilimsel 
çalışmalar, özgürlükleri kapsayan Fransa yılları onun yaşamında önemli etkiler 
de bırakmıştır. (O dönem birlikte olduğu birçok arkadaşı sonradan kamu ve özel 
sektörde etkili konuma yükselmiş, Ahmet hoca onlardan çok azı ile ilişkilerini 
sürdürmüş veya ihtiyacı olduğunda dahi onların yardım veya desteği için ilişki 
kurmamıştır). Burada Yabancı dil konusuna değinmekte yarar var. Ahmet hoca 
Fransızcası yanında, TKV’de göreve başladığı ilk yıllarda İngilizce eğitimi için 
kısa süreli de olsa Londra’da bulunmuştur. Sohbetlerimizde “kırkından sonra dil 
öğrenmenin zorluklarından” sıkça söz etmiştir. Yabancı dil bilmenin, kalkınma 
alanındaki gelişmeleri takip ve bu çevrelerle ilişki kurabilmek açısından önemini 
sürekli vurgulamış, bu çerçevede TKV çalışanlarının yabancı dil eğitimi almala-
rına destek vermiştir. Belki burada bir parantez daha açıp TKV saha ve merkez 
personeli için sıkça dile getirdiği “donanımsız halk çocuğu” ifadesini, eğitimle-
rini kolej vb yerlerde alamamış, sonradan yabancı dil öğrenme çabasına girmiş 
arkadaşlarımız için kullandığını hatırlamak yerinde olacak. Hocamız kendini de 
bu kategoride görerek dil konusunda yetersizliklerini içtenlikle ifade eder, İngiliz-
ceyi mükemmel kullanan insanlara da hayranlıkla karışık bir sempati duyardı. 

Sürekli Karşılıklı Öğrenme

Ahmet hoca ile eğitimin, öğrenmenin, kendini sürekli geliştirmenin kalkınma 
çalışmalarındaki önemini hep birlikte öğrendik. Kalkınmanın aslında bir sürekli 
öğrenme ve değişim süreci olduğunu, bunun için öğrenmeye açık bir yapıda 
bulunmanın gereğini, sektördeki gelişmeleri takip etmenin önemini vurgulardı 
ve buna uygun olarakta yeni yayınları, makaleleri takip ederek, tercümesini 
yaptırır, grupta tartışılmasını sağlar ve bu bilgileri çalışmalarımıza yansıtmaya 
çaba gösterirdi. Ahmet hoca, kalkınma çalışmalarında teknik veya uzmanlık 
nitelikli bilgilerin, olmazsa olmaz olduğunu bu bağlamda teknik ve sosyal bil-
ginin sinerji yaratacak şekilde iç içe geçtiğini sürekli vurguladı ve alanında 
uzmanlık sahibi kişilerle iyi ilişkiler içinde oldu, onlarla çalışmaktan mutluluk 
duydu ve onlara hak ettikleri kadar önem verdi, yüceltti. Zaman zaman yapı-
lan, küçük hata olarak kabul edilebilecek yanlış karar ve eylemleri nedeniyle 
sonradan yapılan değerlendirmelerde espriyle karışık “biz hala öğrenme sü-
recindeyiz” şeklindeki düşünceleri bir savunma aracı olarak kullanmadan dile 
getirdi. 
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Yerel ve Kurumsal Örgütlenmenin Önemi

Kalkınma çalışmalarında sürdürülebilirliğin, temelde yaşanan bu değişimleri 
kalıcı kılacak ve kendini de bu değişimlere adapte edebilecek nitelikte yerel 
örgütlenmelere dayalı olması gereğinin altını ısrarla çizdi. Bu alanda projele-
rin gerektirdiği formel ve informel örgütlerin kurulması, oluşturulması ve ge-
liştirilmesi için farklı seçenekleri deneyip, kalıcılığına yönelik bir dizi kalkınma 
desteğinin önemini vurguladı. Örgütlerden çekinmeden buradaki olumsuzluk-
ların da aslında gerçek öğrenme süreci olduğuna dikkat çekti. Örgütlenme 
ve yerel örgütleri güçlendirme konusundaki  düşünce ve deneyimlerini planlı 
olarak hayata geçirebilme, somut projelere  dönüştürebilmeye yönelik çaba-
larına SÜRKAL’da görev aldığı yıllarda daha yoğun zaman ayırdı. Tüm bunları 
gerçekleştirebilmek için, Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’daki Yerel Örgütlerin 
Güçlendirilmesi adı altında bir bağımsız projenin koordinatörlüğünü ve yürü-
tücülüğünü üstlendi.

Kurumlaşmanın kalıcı olmasın önemine inanan Hoca, TKV Topluluğu’nun ku-
rum içi toplantılarında, kalıcı olmanın kurumsallaşmayla mümkün olacağını 
sıkça vurguladı ve buna yönelik önlemleri, önerilerini sıkça dile getirdi. Onun 
çoğumuzun aklında kalıcı şekilde yer etmiş olan meşhur “üç K” formülünü 
herkes hatırlayacaktır. Kalıcı olabilmek için öncelikle bir kurumsal yapının 
oluşması ve bu kurumun, kurullar aracılığıyla yönetilmesi ki buradaki vurgu, 
çalışanların yönetim süreçlerine daha fazla katılımını ifade etmekteydi. Kurul-
larla çalışan her kurumun kendi kuralları, prensipleri olması gereği üzerinde 
durmuş, yani kurumsallaşma için Kurum-Kurul-Kural bütünlüğünü vurgulayan 
üç K formülünü sıkça dile getirmiştir. Burada hüzünle de olsa vurgulamaktan 
geçemeyeceğim tüm bu çabalara rağmen kendi güçlü kurumsal yapısını oluş-
turamayan yani kurumsallaşamayan TKV gibi bir kuruluş da zamanla küçüldü 
ve varlığını devam ettirmekte zorlanır hale geldi ki bu duruma gelinmesinde 
birçok faktör kadar yukarıdaki ilkelerin tümüyle hayata geçirilememesi de hayli 
etkili oldu. 

Güçlendirme, yapabilir kılma vb. kavramların, yerel örgütler anlamında çok 
daha hayati önemde olduğunu, tümüyle saha deneyimlerine dayalı olarak 
birlikte öğrendik. Bu süreçte, kalkınmacıya düşen rolün aşamalı olarak kendi 
üstlendiği görev ve sorumlulukları, yine aşamalı olarak yerel örgütlere devret-
mek olduğunu, ancak bu yaklaşımla kapasitenin gelişebileceğini öğrendik, 
savunduk. Bu yaklaşım saha ziyaretlerinde, proje ekipleriyle yapılan değer-
lendirme toplantılarında sıkça dile getirilmiştir. Kalkınma alanında çalışan ki-
şinin asıl görevinin “kendi kendini gereksiz kılmak” olduğu yönündeki yakla-
şım, ‘yoksa bizler işimizi mi kaybedeceğiz!’ yollu esprilere yol açsa da aslında 
bunun kalıcılığın ve sürdürülebilirliğin temelindeki ana eksen olduğunu, uzun 
yıllar sonra öğrendik. Bu ve benzeri birçok kavramı tartışmak, sahadaki pro-
je uygulamalarıyla örtüştürmek, sürekli öğrenme sürecinde bulunmak, etiyle 
kemiğiyle bunlardan oluşuyordu. TKV’nin okul olma kimliği, imajı da buradan 
kaynaklanıyordu. 

İçsel Değerlendirme, Öz Eleştiri, Kendini Eleştirebilme

Kalkınma çalışmalarında planlama, uygulama kadar izleme ve değerlendir-
menin sürecin ayrılamaz bir parçası olduğunu yine hep birlikte kendi dene-
yimlerimizle öğrendik. Hocamız, bu süreçte içsel değerlendirmelerin önemini, 
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kendi hatalarını görebilme ve bunlardan ders nitelikli sonuçlar çıkarabilmenin 
erdemini, toplantılarında sürekli vurgulamıştır. Bu felsefeden hareketle, eleştiri 
ve deneyim paylaşımı yoluyla başkalarının benzer hataları tekrarlamamasına 
katkı sağlamakla beraber, kendini eleştirebilmenin asılında bir cesaret işi oldu-
ğunun ısrarla altını çizmiştir. Bu anlamda, yaptıkları yanlışları veya eksiklik, ye-
tersizlikleri görebilmenin gelişmenin bir parçası olduğunu da birlikte öğrendik 
ve savunduk. Sivil toplum kuruluşlarının bu alanda da diğer sektör ve kuruluş-
lara örnek oluşturmasının ancak şeffaflık temelinde kendi kendini değerlendi-
rebilme, eleştirebilme becerisi ve bu yaklaşıma yatkınlığı ile mümkün olacağını 
sürekli savunduk. 

Halkla İç İçe Yakın Olma Çabası 

Kalkınmacının birlikte çalıştığı insanlara, yararlanıcılara yakın olması gerektiği-
ni, “uzaktan kumanda”lı yönetimlerin etkili sonuçlar doğuramayacağını kendi 
deneyimlerimizle öğrendik. TKV’nin kalkınma çalışmalarında bir başarı varsa 
bunun temelinde sahadaki proje ofisleri aracılığıyla insanlarla sürekli ve yoğun 
ilişki ve iletişim içinde bulunmanın etkisi oldukça fazla olmuştur. Uzun yıllar 
TKV, bu boyutuyla diğer STK’lardan ayrı bir duruşu, çalışma tarzını sergile-
miştir ve Ahmet hoca böylesi bir sistem ve imajın güçlü tutulmasına destek 
vermiştir. Halka yakın olma, aynı ortamı paylaşma, onlardan biri gibi yaşama 
ve birlikte çalışılan insanları “avucunun içi gibi tanıma” ve çalışmalarda etnik, 
siyasi, dini vb. herhangi bir ayırım yapmama tüm TKV çalışanlarının rehberi 
olmuştur. 

Kalkınma çalışmalarının fedakârlık gerektirdiği, klasik anlamdaki mesai za-
manına bağlı çalışmalar yerine birlikte çalışılan insanların ortak zamanlarına 
kendimizi uydurmamız gereğini yine birlikte öğrendik. Kalkınmanın idealizmi 
içeren bir gönül vermişlik işi olduğunu (bazen de espriyle karışık akıllı adam işi 
olmadığını), özveri ve fedakârlıklar gerektiren bir çalışma tarzı olduğunu vur-
gulardı. Hocanın sergilediği kendini adamışlık görüntüsü, işkoliklik düzeyinde-
ki yoğun çalışmaları ve çoğunlukla hafta sonlarını da içine alan iş seyahatleri 
aile yaşamına katkılarını oldukça sınırlar ve bu durum kanıksansa da zaman 
zaman küçük sitemlerle karşılaşırdı. O tüm bunlara rağmen hafta sonu, tatil 
ayırımı yapmadan iş ve projelerin başarısı için Anadolu yollarına düşerdi.

Kadın Çalışmalarına Önem Verme

Daha öncede vurguladığım gibi, TKV kalkınma ilke ve yaklaşımlarından biri 
olan, Kadınların içinde bulunduğu olumsuz durumun farkına vararak onların 
kalkınma çalışmalarından daha fazla yararlandırılmasına yönelik çeşitli eğitim 
ve proje desteklerinin planlanıp, uygulanması, Ahmet hocanın çabalarıyla ol-
muştur. Başta kabul ettirmekte çok zorlansa da her proje ekibinde kadınlarla 
daha rahat ve kolay iletişim kurması açısından en az bir kadın proje sorum-
lusunun bulunmasına ve sahada kadın çalışmalarının başlatılmasına önayak 
olmuştur. 1980’li yıllarda bu, TKV gibi bir kuruluşta bile oldukça zor kabulle-
nilmiş ve yararlarının görülmesiyle birlikte merkez ve saha teşkilatlarına yeteri 
kadar kadın personel bulunmasının önü açılmıştır. 

Kalkınma Çalışmalarının Devamlığı

Tüm bu olumlu gelişmelerin ve değişmelerin yaşanmasında, “TKV, Türkiye için 
bir kalkınma okuluydu” denilmesinde, hiç kuşkusuz TKV’ye 25 yıldan uzun 
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süreyle “düzenli şekilde” kırsal-tarımsal kalkınma desteği veren İsviçre İşbirliği 
ve Kalkınma Ajansının (SDC) büyük etkisi ve rolü olmuştur. SDC’ye benzer 
şekilde, yerel bir kuruluşa uzun dönemli, kesintisiz şekilde kalkınma yardım ve 
desteği veren başka kuruluş var mı bilemiyorum, tüm boyutlarıyla TKV–SDC 
ilişkilerinin süreç içinde geçirdiği aşamalar, kurumsal işbirliklerinde karşılıklı 
öğrenilenler, kazanılan deneyimler ve sonuçları konusunun ayrı bir çalışma 
(master, doktora vb) yapılmasını gerektirecek önemde olduğunu düşünüyo-
rum. TKV kırsal kalkınma ekibinin oluşması, saha projeleri ve merkezde görev 
alan personelin, uzun yıllar boyu “kurumsal ve insani kaynakları geliştirme-
güçlendirme” yaklaşım ve projeleri çerçevesinde, bireysel gelişimine destek 
sağlanmasında, SDC’nin yadsınamaz nitelikli katkısı ve olumlu etkisi olmuştur. 
Donör kuruluş olarak, uygulayıcılardaki insan kaynağını güçlendirme konusu-
na verdikleri bilinçli destekle, SDC’nin diğer kalkınma kuruluşlarından “farklı 
bir ekolü” temsil ettiğini düşünüyorum. Karşılıklı güven temelinde, esnek plan-
lama ve uygulamada inisiyatif kullanımını teşvik eden, yerel kapasite oluşumu 
için kendi uzmanlık bilgi ve insan kaynaklarını harekete geçiren, donörden çok 
“proje ortaklığı” temelinde işbirliğinin önemine inanan SDC’ye kendi adıma 
teşekkür etmenin bir vefa borcu olduğunu vurgulamak isterim. 

Son Sözler

Yukarıda vurgulamaya çalıştığım gibi Ahmet Saltık, ülkemizdeki kırsal kalkınma 
çalışmalarının tavandan çok, tabandan gelen talep ve isteklere dayalı ve onla-
rın aktif katılımını içeren bir süreç olduğunu, kalkınmanın özünde bir değişimi 
vurguladığını, kalkınmacının da esas olarak bu değişimin planlı ve programlı 
olarak yapılmasına dışarıdan destek veren, bilinçli şekilde müdahalelerde bu-
lunan kişi olduğunu, kendi yaşam pratikleriyle göstermiştir. Ahmet hoca’nın 
çabaları, kalkınmanın özünde insan olduğunu ve insanların kalkınma götü-
rülen pasif, edilgen bir nesne olmadığını, aksine tüm süreçlerde etkili olarak 
görev ve sorumluluk alan aktif bir özne olması gerektiğini, kalkınmacının da bu 
bilinç ve duyarlılıkla hareket etmesine yönelik yaklaşımları kendi deneyimleriy-
le projelere aktaran ve bu alanda yetişmiş insan gücü yaratmaya adanmış bir 
yaşam olarak özetlenebilir. Bu çabalarının boşa gitmediğini, kendi yolundan, 
izinden giden ve Ona içtenlikle “Hocam” diyen yüzlerce öğrencisinin bulundu-
ğunu görmekten mutlu olan, sektörde çalışanların sosyal boyut ağırlıklı farklı 
bakış açısı kazanmalarına ve bu anlamda da ülke kalkınmasına önemli etkileri 
ve katkıları bulunan Ahmet Saltık, konumu, statüsü ne olursa olsun onu tanı-
yanlarca her zaman saygı, sevgi ve özlemle anılacaktır. 

Sevgiyle, dostlukla hoşçakal, sevgili Hocam.
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Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör 
ODTÜ, Ankara

Ahmet Saltık Hoca’nın Anısına…

Çalışmalarını akademik birikim, alan deneyimleri ve insan’dan beslerdi Ahmet 
Hoca. Dinler, okur, gözlemler, biriktirdiklerinden kuşku duyar, kırsal kalkınma-
ya sosyal bilimci nesnelliğiyle inceden inceye analiz ederdi. Tüm bulguları 
birbirine teyeller, düz bilginin içinden yeni fikirler oluşturma çabasına girerdi 
hep. Sadece bilgi yeterli değildi onun için; bilgi gündelik yaşamla ilişkilen-
dirilmeliydi; bir sosyal politikaya dönüşmeliydi ve toplumu dönüştürmeliydi. 
Kırsalda kapasite geliştirmeye, farkındalık yaratmaya, insan yetiştirmeye ve 
yerel kapasitenin aracılığıyla toplumsal değişimi sağlamaya çalıştı. Kendi ta-
nımlamasıyla “kalkınma ideolojik bir kavramdı ve kalkınmanın sosyal boyutu 
önceliklendirilmeliydi”. 

Bizler Ahmet Hoca’nın yarattığı bu kalkınma ekolünün öğrencileri olma fırsatını 
yakaladık, birlikte çalıştık, öğrendik, tartıştık, ürettik. Ve zaman içerisinde farklı 
alanlara yöneldik. Kimimiz toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliğe odaklandı, ki-
mimiz etnisiteye dayalı eşitsizliğe ya da yoksulluğa, çevresel kalkınmaya. Her 
ne kadar Ahmet Hoca’nın yarattığı ekol ilerlediğimiz yönler açısından farklılık 
gösterse de, amacımız aynı kaldı: kırsal alanda ki yoksul ve yoksun “ötekileri” 
güçlendirmek, onların sesi olmak; sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan 
kaldırmak ve katılımcı yaklaşımla insani kalkınmaya dayalı bir Türkiye kırsalı 
yaratmak. 

Ahmet hoca’nın katıldığı toplantılardan birinde yarattığı kalkınma ekolündeki 
çabayı çarpıcı bir biçimde şöyle özetlemişti;

“Kalkınma yürek ister; yeri geldiğinde ağaya baş kaldıracak, elini taşın 
altına koyacaksın.”

Kendisini saygıyla anıyorum.
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Prof. Dr. Bahri Yılmaz
Sabancı Üniversitesi

Büyük Dostumun Anısına

Belki de şu ana kadar hayatımın en zor anlarından birisi de sevgili gerçek 
dostum, hemşerim, ağabeyim ve arkadaşım Ahmet Saltık’ın arkasından onun 
anısına bir yazı yazmak olacaktır. İnanın elim bir türlü onun için bir şeyler yaz-
maya varmadı ve hep ertelemeye çalıştım. Ahmet, benim hayatımdaki birkaç 
gerçek dostlarımdan ve en önemlilerinden birisi idi. Ne zaman başım sıkışsa 
ve ne zaman yardımına ihtiyacım olsa her zaman yanımda olmuştur. Zamansız 
ölümünü bir türlü içime sindiremedim. O benim için ölümsüzlerden birisi ola-
rak, yaşadığım sürece anılarımda kalacaktır. Otuz yıla varan dostluğumuzu bu 
kısa metin içersinde anlatabilmem çok zor. Bir gayret geriye dönüp anılarımı 
tazelemeye çalışıyorum.

Ahmet ile ilk tanışmam yurt dışından kesin dönüş yaptıktan sonra Mart 1975 yı-
lında Hacettepe Üniversitesinde göreve başladığım günlere rastlar. Türkiye ve 
Üniversiteler 1971 sonrası yeniden siyasi anarşinin içersine girmeğe başlamış-
lardı. Üniversite 70’li yılların başında önemli bir kan kaybına uğramıştı ve özel-
likle Sosyoloji Bölümünde görev alan çok değerli bilim insanlarının Hacettepe 
Üniversitesi ile ilişkileri kesilmişti. Bu insanların bir bölümü ile zaman içerisinde 
çok yakın arkadaşlıklarım oldu. Sosyoloji Bölümü yeniden yapılanmak üzerey-
di. Ahmet de 1974 yılı sonlarına doğru göreve başlamıştı. Merkez yerleşkede 
odalarımız aynı koridor üzerindeydi. Hiç unutmuyorum işe başladığım günle-
rin birinde, Ahmet ile koridorda karşılaştık ve bana hoş geldiniz ve başarılar di-
ledikten sonra, siz de “suyun öbür tarafından” gelmişsiniz dedi. Her ikimizin de 
doğma büyüme “Rumelili” olmamız ve 1950 yılında Türkiye’ye göç etmemiz 
bizim uzun süreli dostluğumuzun en önemli nedenlerinden birisidir. O gün-
den sonra birbirimize “muhacir oğlu” diye hitap etmeğe başladık. Göç yılın-
da ailelerimizin ve bizim çektiğimiz ortak sıkıntılarımız, ailelerimizin Türkiye’ye 
uyum sürecinde karşılaştıkları zorlukları bazen karikatürize ederek anlatırdık. 
Ahmet’in en önemli özelliklerin birisi de, ciddi olayları dahi mizahi yönüyle 
eleştirebilmesi idi. Yurt dışından gelen ve devlet hesabına eğitim gören iki aka-
demisyen olarak temel konularımızdan birisi de kuşkusuz Türkiye’nin içinde 
bulunduğu anarşik ortamdı. Ahmet’in çok sağlıklı sosyolojik analizleri vardı. 
Türkiye’de çok az sosyolog’da gözlediğim, sorunları sınıfsal açıdan ele alması 
ve “toplumsal çatışma teorisi” incelemesi beni en çok etkileyen yanı idi. Ben, 
bu konuda kendisinden çok şey öğrendim. Ahmet düşüncelerini hiç çekinme-
den savunan çok iyi bir sosyal bilimciydi. Görüşlerinden ve inançlarından taviz 
vermeden yaşadı. Bu onun yaşam felsefesi idi. Atatürk ve devrimlerine inancı 
tamdı. “Az gelişmiş ülkenin gelişmiş insanları” dediği entelektüellerin, Türkiye 
gerçeğinin ne kadar dışında olduğunu ve ülkeyi tanımadıklarından yakınırdı. 
Türkiye’nin içinde bulunduğu şu günlerde onun sosyolojik analizlerini ve soh-
betlerini gerçekten arıyorum.

Daha sonra eşi Emel, kızı Zeynep ve oğlu Hakan ile beraber olduk. Saltık 
ailesi ile o yıllarda başlayan ve ailece uzun yıllardan beri süren dostluğumuz, 
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bizleri birbirimize daha da yakınlaştırdı. 1975- 80 arası bunalımlı yıllarda çok 
güç günlerimiz oldu. Hayatımız tam anlamı ile bir geçim ve yaşam mücadele-
sine dönüştü. Hiç unutmam ortak arkadaşımız Bedrettin Cömert’in vurulması 
bizleri çok etkilemişti.

Ahmet daha sonra üniversiteden ayrılıp Türkiye Kalkınma Vakfına (TKV) geçti. 
Ben onun üniversiteden ayrılmasını tasvip etmedim ancak o üniversitede kal-
masının bir yararı olmayacağına inanıyordu. TKV’de uzun yıllar çalıştı. Ahmet, 
Türk halkının beceri ve özelliklerini çok iyi bilen bir akademisyendi. Onlara 
her zaman yakın oldu. Uzun yıllar Doğu ve Güneydoğu’nun kalkınmasına kat-
kıda bulundu ve bölge ile ilgili projelerde çok çalıştı. Yıllarını bölgede geçir-
di. Bana göre bu bölgenin sorunlarını ve yapısını çok iyi biliyordu. Ne yazık 
ki Ankara’daki kurumlar Ahmet’in bu becerilerini ve birikimlerini kullanama-
dı. Kendisinin bazı gezilerine daveti üzerine ben de katıldım. Gaziantep’ten 
başlayan Urfa, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt ve Van’ı kapsayan gezilerimizde 
bu bölgeyi onun sayesinde tanıma fırsatını buldum. En önemlisi, bölge için 
çok önemli olan kalkınma elemanlarını yetiştirdi. Ayrıca ÖSYM sınavları için 
Anadolu’nun değişik yerlerini de beraberce dolaştık.

Bu arada Ahmet’in Nazilli’de yaşayan ailesini de yakından tanıma fırsatını bul-
dum. Aynı yöreden gelmenin getirdiği güvenle çok çabuk kaynaştık. Nazilli’de 
evlerinde kaldım. Doğal olarak Rumeli anıları ve yemekleri konuşmalarımızın 
odak noktalarını oluşturuyordu. Rahmetli babam ve annem Ahmet’i çok se-
verdi. Emel ile birlikte onu görmekten son derece mutlu olurlardı. Babamın 
hastalığı sırasında Ahmet’in babama kan bağışında bulunması onu çok mutlu 
etmişti. 1984–1991 yıllarında yurtdışında bulunduğumuz yıllarda Münih’te zi-
yaretimize gelmişti. Kızım Aslı ile araları çok iyiydi. Birbirlerini çok severlerdi ve 
iyi anlaşırlardı. Aslı’nın eğitimine ilgi gösterir ve ona tavsiyelerde bulunurdu.

Ahmet TKV’den ayrıldıktan sonra Doğu ve Güneydoğu ile ilgili proje çalışmala-
rına devam etti. Ankara’nın gözde lokantalarından “Körfez”de çok sık bir araya 
gelirdik. Kişisel, ailevi ve ülke sorunlarımızı tartışırdık. Bu yemeklere bazen 
ortak dostlarımız rahmetli Güven Etkin ve rahmetli Prof. Dr. Ali İhsan Bağış’ta 
katılırdı. Hayatındaki en önemli olaylardan birisi de kızı Zeynep’in düğünü idi. 
O gece çok eğlendi ve çok mutlu idi. Daha sonra da torunu Elif’le birlikte olma 
fırsatını buldu.

Önümüzdeki yıl emekliye ayrılmayı ve bir süre Didim’e gitmeyi ve bazen 
Nazilli’de baba evinde zamanını geçirmeyi planlıyordu. Birlikte Bulgaristan’a 
gitmeyi çok isterdik. Son olarak vefatından kısa bir süre önce evlerinde birlikte 
yemek yedik. Sağlık sorunlarını pek ciddiye almazdı ve bizlerin “doğal eleme-
den” geçtiğimize inanırdı. Hastalığını duyunca çok doğal karşılamıştı ve ameli-
yat öncesi yaptığımız telefon konuşmamızda son derece soğukkanlı ve neşeli 
idi. Otuz yılı aşkın dostluğumuzu çok kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Daha 
anlatamadığım o kadar güzel ortak anılarımız var ki. Ahmet’in öldüğünü duy-
duğum an inanmak istemedim. Ahmet, bende epeyce malzeme birikti. Onları 
sana anlatmak isterim. Kahkahalarını, dünyaya pozitif bakışını ve doyumsuz 
sohbetlerini gerçekten arıyorum. Ruhun şad olsun dostum.
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Doç. Dr. Yücel Çağlar

Demokratlık Öğretmenimiz Artık Yok...

Sağ olsunlar; üniversitelerde görev yapan dr, doçent, profesör sanlı “hocala-
rımızın” çoğunluğu, sıkça kullanılan deyimle söylersem, “sırça köşklerinden” 
pek çıkmıyor; çıkanların da yine çoğunluğu, dış destekli projelerde danış-
manlık yapıyor. Öte yandan, yine çoğunluğu “hocalık” konumlarından kay-
naklanan güçlerini, deyiş yerindeyse ellerine düşmüş öğrencileri üzerinde 
göstermeyi yahut hiçbir şeye karışmamayı yeğliyor. Üniversitelerinin demok-
ratikleştirilmesi, meslek okulları olmaktan çıkarılması, çalışanlarının ekonomik 
haklarının geliştirilmesi vb amaçlarla örgütlü çabalara girebilenleri ise ne yazık 
ki pek az. Neyse ki, bu “hocalarımızdan” pek çok yönüyle farklı ve gerçekten 
de aydın, demokrat olabilenleri, bu özelliklerinin gereğini her durumda ye-
rine getirme özenini gösterebilenleri de var. Öyle ki, onlar, bu özellikleriyle, 
bir yandan da yaşam öğretmenliği yapıyorlar; moda söylemle, “iyi ki varlar”. 
Ahmet Saltık, benim için onlardan biriydi, ne yazık ki artık yok. Oysa, Sevgili 
Bülent Gülçubuk’un bana da yakıştırdığı “demokratörlerin” yenilerinin ortaya 
çıkmaması için Ahmet Saltık’ın demokratlık öğretmenliğine gerek var. Öyle an-
laşılıyor ki, hep de olacak. Yaşım artık altmışı geçti. Şimdi düşünüyorum da iyi 
bir öğrencisi olamamışım Ahmet Saltık’ın. Ama Bülent olabilmiş, Ali olabilmiş; 
dahası, Ertan bile olabilmiş... Gerçi onlar şanslıydı; benden çok daha uzun 
sürelerle birlikte çalıştılar çünkü Ahmet Saltık’la. Keşke benim de böyle bir 
şansım olabilseydi. Çok merak ediyorum, olabilseydi, ben yine böyle “demok-
ratör” kalabilir miydim? Hiç sanmıyorum.

Ahmet Saltık’la en son, Bülent Gülçubuk’la birlikte katıldıkları bir hemşehri vak-
fının düzenlediği etkinlikte karşılaşmıştım. Dışarıdaki dondurucu havayı kıska-
nırcasına soğuk olan salonda güleç ve sımsıcak sunuşunu izleyince, nasıl da 
yazıklanmıştım; “- Ben neden böyle sevecen sunuşlar yapamıyorum ?” diye. 
Sunuşunu bitirir bitirmez telaşla ayrılmıştı salondan yine Anadolu’nun bilmem 
nerelerine gitmek için. Nasıl öngörebilirdim O’nu bir daha göremeyeceğimi; 
kırk yıl düşünsem aklıma gelir miydi? Gerçekten de gelmezdi; gelmezdi, hiç 
gelmezdi...

Olmadı be Ahmet Saltık; yalnızca Anadolu köylülerinin değil bizim de çok öğ-
reneceğimiz vardı senden. Görüyor musun, sağda solda toplumculuk tasla-
yan ben bile ne denli bencillik yapıyorum: Baksana, Senin ilk aklıma gelen 
özelliğin demokratlık öğretmenliği ve ben şimdi kalkmış o özelliğini arıyorum. 
Epeydir ne düşünüyorum biliyor musun; Anadolu, akıl almaz varsıllıkları olan 
bir yurt, dolayısıyla, Anadolulular da, cevher özellikleri henüz gerektiğince işle-
nememiş insanlarımız. Gerektiğince işlenmediği için de onun bunun kolaylıkla 
istedikleri gibi yönlendirebildikleri kalabalıklar olmaktan bir türlü kurtulamıyor. 
Senin yapmaya çalıştıkların bana hep, karaya vurmuş yüzlerce denizyıldızını 
bir bir denize atarak kurtarmaya çalışan adamın öyküsünü anımsatıyordu. Açık 
söyleyeyim mi, başlangıçta küçümsüyordum bu çabalarını. Ancak, zamanla 
anladım bir deniz yıldızı için kurtulmanın ne anlama gelebileceğini. Bu neden-
le, Anadolulu yıldızların kurtarılmasına yönelik içtenlikli ve özverili çabaları ne 
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denli güçsüzleştirebileceğini düşündükçe, yokluğunun yakıcılığını daha fazla 
duyumsuyorum. Bak, yine Senin yararlanılacak özelliklerinden söz ediyorum; 
yazıklar olsun bana ! Ama, n’olur kızma; Senin alabildiğine alçak gönüllülü-
ğünü, arkadaşlığını, kısacası insancıllığını da paylaşabileceğim birlikteliğimiz 
nedense pek olmadı, olamadı çünkü. Açık söyleyeyim, bu da benim “vatan 
kurtaran Şabanlık” havalarında olmamdan kaynaklanıyordu Şimdi, nasıl piş-
manım; Alileri, Bülentleri ve öteki arkadaşları nasıl kıskanıyorum, bilemezsin. 

Şimdi ben ne diyeyim be Ahmet Saltık; toprağın bol olsun, toprağın bol olsun, 
toprağın bol olsun benim sevgili “demokratlık öğretmenim” ! Bilesin ki, aklım-
dan ve gönlümden geçenler yalnızca bunlar değil.
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Prof. Dr. Nurettin Yıldırak 

Ahmet SALTIK’ı tanımak…

1980’ li yılların insanı kuşku ve korkuya boğduğu günlerde tanıdım Ahmet 
SALTIK’ı. O sıralarda Türkiye, 1980 askeri yönetimini gerçekleştirmek istedi-
ği sosyal belirsizliğin kalıcılığını meşrulaştırmak için yeni bir Anayasa hazırlığı 
ile meşguldü. Kendisini yeni tanımış olmama karşın davranışlarının doğallığı, 
duygularının içtenliği ve aktüel olan toplumsal sorunlara tutarlı bakış açısı onu 
bir dost olarak kabullenmemde çok önemli etmenler oldu. Sınırlı ilişkimize kar-
şın kırsal kesimde yaşayan kitlelerin sorunlarının saptanmasında ve çözüm 
yollarının aranmasında gereksinme duyduğumuz her zaman ve ortamda öz-
verili yardımları ile “o” bize ışık tuttu. Ahmet SALTIK konuşma sanatını insan 
sevgisi ile özdeşleştiren, düşündüklerinin hepsini söylemeyen ancak söyledik-
lerini çok iyi düşünen, katı kurallardan arınmış oldukça esnek bir insandı. Hele 
sevgili öğrencim Doç.Dr. Bülent GÜLÇUBUK’un doktora çalışması ile ilgili tin-
sel ve özdeksel yardımlarını hiç unutmadım. Tüm çalışmalarını yalandan do-
landan uzak, tamamen bilimsel disiplin ve insani ilişkiler içinde yürüten Ahmet 
SALTIK’ın kırsal kesime yönelik yapacağı daha çok değerli, anlamlı işler vardı. 
O’nun aramızdan ayrılması ile oluşan bu boşluk doldurulacak gibi değil. Tek 
tesellim onun açtığı yoldan, onun gibi ilkeli, yurtsever öğrencilerinin yürümeye 
devam etmesidir. Ne iyi ki onu tanımışım. O’nu çok özleyeceğiz. 
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Doç.Dr. Recep Varçın

Akademi Dışında Bir Akademisyen: Ahmet SALTIK

Zaman zaman üniversite ortamında karşılaştığım olumsuzluklar karşısında 
üniversiteden ayrılmayı düşündüğüm olmuştur. Akademide kariyer yapma dü-
şüncesiyle yıllarını üniversitede geçirmiş birisi olarak üniversiteden ayrıldığım-
da akademik duruşumu kaybeder miyim diye de düşünmeden edemedim. 
Tüm bu düşüncelerle uğraşırken ortak dostlarımız aracılığı ile Doç. Dr. Ahmet 
SALTIK’ı tanıdım. Daha önce sadece telefon görüşmeleri ile gıyabında tanıdı-
ğım Ahmet SALTIK ile “Akdeniz Bölgesi Mikro Ölçekli Proje Geliştirme ve Proje 
Hazırlama” konulu çalışmada SÜRKAL’de bir araya geldik ve bu proje boyun-
ca birlikte çalışma şansına sahip oldum.

Birlikte çalıştığımız süre boyunca Ahmet SALTIK’ın davranışları ve tutumu be-
nim için farklı bir anlam ifade ediyordu. Üniversiteden ayrılan bir akademis-
yenin üniversite dışındaki çalışma disiplini ve duruşu o zaman zaman düşün-
düğüm üniversiteden ayrılma düşüncesine bir referans oluşturuyordu. Ahmet 
Saltık akademi dışındaki çalışma yaşamında akademik duruşunu koruyan ve 
onu zenginleştiren bir akademisyendi. O, ne bir soyut ampirist ne de masa 
başı sosyal bilimciydi. Her ikisini başarılı bir şekilde eklemleştiren ve ona göre 
bir duruş sergileyen bir akademisyendi Ahmet SALTIK.

Proje kapsamında vermiş olduğumuz hizmet neticede bir teknik danışmanlık 
hizmeti idi. Ancak gerek kendi aramızdaki konuşmalarda gerekse de hizmet 
vermiş olduğumuz kuruluş nezdinde gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Ahmet 
SALTIK, bir teknik danışmanlık hizmeti sunan bir kuruluş temsilcisinden farklı 
bir duruş sergiliyordu. Ahmet SALTIK bildiğini aktarıyor, inandığını hiç bir sınır 
tanımaksızın savunuyordu. Yoksulluk tanımını ve verilmesi gereken hizmetleri, 
örneğin, hayattan gördükleri ile akademik tezgahında şekillendiriyordu. 

Ahmet SALTIK’ın yaşamı ve yaşamda gerçekleştirdikleri pek çoğumuz için bir 
referans noktası oluşturuyor. Nüfusunun önemli bir kısmının yoksulluk ve açlık 
sınırının altında yaşayan bir ülkede “Tüketim Toplumu” teorisi kuran akade-
misyenlerin ve bildiklerini sadece yüzdelik oranlarla aktarmakla yetinen sos-
yal bilim saha çalışanının Ahmet SALTIK’tan öğrenmesi gereken pek çok şey 
bulunmaktadır. 

Akademik dünya ve sosyal politika saha mühendisleri önemli bir duayenini 
kaybetti. Ahmet SALTIK’ın akademi ve akademi dışındaki çalışmaları genç ku-
şak için bir rerefans noktası oluşturacaktır.

Saygılarımla.
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Metin Çulhaoğlu
Ankara

Saltık’a Saygı...

En başta belirtmem gerekiyor: 

Bu satırların yazarı, Türkiye’nin beş ilinin kırsalında Ahmet Saltık’la birlikte ol-
muştur, ama “kırsal kalkınmacı” değildir.

Bir Asya (Bangladeş) ve bir Avrupa (İsviçre) ülkesine onunla birlikte gitmiştir, 
ama “uluslararası temsil” statüsüne sahip biri değildir. 

Kalkınma konusundaki kimi yaklaşımları, yeri ve zamanı geldiğinde Ahmet 
beyle tartışmıştır, ama akademisyen değildir. 

Bangladeş batakhanelerinde onunla birlikte karaborsa viski arayıp bulmuştur; 
ama alkolik değildir. 

Nihayet, Ankara’dan Vezirköprü’ye, Diyarbakır’a; Uzundere’den Sinop’a; 
Erzurum’dan Diyarbakır’a Saltık’la birlikte uzun yolculuklar yapmıştır, ama şo-
för de değildir.

Bu satırların yazarı, yalnızca bir “çevirmen”dir. 

Ahmet beyin yabancı dili Fransızca iken uluslararası “kalkınma dili”nin İngi-
lizce olması ve Türkiye Kalkınma Vakfı’nın (TKV) İngilizce çeviri yapabilecek 
birine ihtiyaç duyması 1992 yılında yollarımızı buluşturmuştur. 

Sonuçta, “kırsal kalkınmacı” olmadığımdan Ahmet beyin bu alandaki yakla-
şımlarını, Fransızca bilmediğimden Fransızcasını değerlendirebilecek durum-
da değilim. 

Ancak, bunca yoğun mesai ve birlikteliğin ardından “insan olarak” Ahmet 
Saltık’ı değerlendirebilecek durumda olduğumu sanıyorum. 
* * * 
Balıkesir’de doğup büyüyen bir kişi olarak, Rumeli göçmenlerinin (biz “macır” 
deriz) dinamik ve çalışkan kişiler olduklarını öteden beri bilirdim.

Ahmet beyin köken olarak Bulgaristan göçmeni olduğunu ilk öğrendiğimde, 
“tamam, epey sıkı çalışacağız galiba” demiştim. 

Ahmet Saltık beni yanıltmadı; gerçekten, tanıdığım bildiğim pek çok yaşıtına göre 
“inanılmaz” denecek kadar çalışkan, dinamik ve kolay pes etmeyen biriydi. 

Denecektir ki, bu kadar çalışkan ve dinamik bir kişinin aynı zamanda “iddialı” 
olması da gerekir; iddialı insanlarda ise, şu veya bu ölçüde bir “ego”, kariyer 
merakı ve mesai arkadaşlarına karşı “nobranlık” olması doğaldır. Hele hele 
ortada bir de akademik kariyer varsa...

İşte, Ahmet Bey beni bu konuda yanıltmıştır.

Evet, alanında gerçekten iddialıydı, gerektiğinde muhataplarıyla “çatır çatır” 
tartışırdı, birtakım ters durumlarda “inceldiği yerden kopsun” diyebilecek ce-
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sarete de sahipti; ama bütün bu özelliklerinin alçakgönüllülüğünü ve hoşgörü-
sünü gölgelediği tek bir örneğe bile kişisel olarak ben rastlamadım. 

Belki emekçi bir aileden geliyor oluşu, belki “kırsal kalkınma” gibi kibre, seçkin-
ciliğe ve hotzotçuluğa pek yer olmayan bir alanda çalışması ona bu alçakgönül-
lülüğü ve sevecenliği kazandırmıştı. Kim bilir, belki de kırsal kalkınma alanındaki 
uzun saha deneyimi onu böyle şekillendirmiş, bu özellikleri katmıştı. 

Bunu bilemem, fazla önemi de yok. Ancak bir nokta açıktır: Ahmet Saltık, haklı 
olduğuna inandığı bir konuda geri basmayacak kadar tartışmacı ve “tuttuğu-
nu koparıcı” olmayı, alçakgönüllülük ve hoşgörüyle kaynaştırmayı becerebilen 
tanıdığım ender kişilerden biriydi.
* * *
Başka?

Kuşkusuz, Ahmet beyin birkaç temas ardından, daha iyi tanıdıkça “rezerv koy-
duğu” ve “fazla bulaşmadığı” tipler de vardı. 

Kimler mi? 

Örneğin, Türkiye’yi kırsal kalkınma alanında Avrupa merkezinden bakılacak 
bir laboratuar olarak gören, aşırı şabloncu, biraz da kibirli “finansman kaynak-
ları” temsilcileri (kuşkusuz hepsi böyle değildir).

Örneğin, “piyasa mantığını” en az girmesi gereken (ve en az girebileceği) yer-
lerden biri olan kırsal kalkınma alanına da taşımak isteyenler.

Örneğin, küçük beyinleriyle büyük masaların arkasında oturan, “Devlet olarak 
biz gerekeni zaten yaparız, ama hadi siz de biraz oyalanın” mantığına sahip 
bürokratlar.

Ahmet Bey elbette böyleleriyle her durumda ve koşulda dalaşmazdı; ama mesa-
fesini belli eder, kendi konumunu yakınlarıyla paylaşmakta sakınca görmezdi. 

* * *
Başta da söylediğim gibi, ne akademisyenim, ne de kırsal kalkınma uzmanı. 
Ama gene de şunu kavrayıp dile getirebilecek durumdayım: İnsani özellikleri 
dışında, Ahmet Saltık, bunca uzun deneyiminin ardından, kırsal kalkınma ala-
nındaki genel kuramsal yaklaşımları Türkiye özelinde somuta indirip irdeleye-
bilecek, buna karşılık Türkiye’deki deneyimleri belirli bir düzeyde soyutlayarak 
bir “kırsal kalkınma kuramı” çerçevesine taşıyabilecek kapasitede bir insandı. 

Kuşkusuz, her zaman inandığı, inandığını apaçık gösterdiği ekip çalışması an-
layışıyla.

Onu yitirerek, böyle değerli bir katkı olasılığını da en azından şimdilik yitirmiş 
görünüyoruz.

Işıklar içinde yatsın. 
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Rahmi Demir
SÜRKAL Yönetim Kurulu Başkanı 

Biz Bir Ekiptik;

1983 yılında TKV Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nde göreve başlamıştım. Ahmet 
hocayla tanışmamız o yıl olmuştu. Karacadağ yöresinde “Yoğun Hayvancılık” 
projesini yürütecektim. Kırsal Kalkınma konusunda hiç bilgim yoktu. Diyar-
bakır bölgesinde çalışan proje müdürleri ve yöneticileri bana deneyimlerini 
aktarıyorlardı. Onlardan dinlediklerimle kalkınma konusunda bilgim artıyordu. 
Proje, ağırlıklı olarak hayvancılığı geliştirmeyi hedefliyordu. Irk ıslahı, hayvancı-
lığı geliştirmek için önemli bir faaliyetti. Proje dokümanında, ırk ıslahı için suni 
tohumlama öngörülmüştü. Filit BAKIR arkadaşımla birlikte Karacadağ köyle-
rini ziyaret etmeye başlamıştım. Projeyi köylülere anlatıyor ve yerli ırkın ıslah 
edilmesi gerektiğini söylüyordum. Islah için de suni tohumlama yapacağımı-
zı belirtiyordum. Fakat suni tohumlama lafı köylerde hiç hoş karşılanmamıştı. 
“Beyim sen bize boğa ver. Biz hayvanlarımızı onunla tohumlayalım” demiş-
lerdi. Projede suni tohumlamadan doğal tohumlama yöntemine geçecektik. 
Tam bu dönemde Ahmet hoca Diyarbakır’a gelmişti. TKV Kırsal Kalkınma Ko-
ordinatörünün geleceği beni heyecanlandırmıştı. Genel Müdür düzeyinde bir 
kişi ile karşılaşmak beni biraz tedirgin ediyordu. Toplantı masasının etrafında 
yaklaşık 7-8 kişi vardı. Tüm projelerle ilgili faaliyetler tek tek anlatılıyor ve üze-
rinde tartışılıyordu. Lice projesi, El sanatları, Tavukçuluk vb. Sıra Yoğun Hay-
vancılık projesine gelmişti. Ben tüm tedirginliğimle “Projede ırk ıslahı için suni 
tohumlama yöntemi öngörülmüş fakat köylüler bunun yerine boğa ile doğal 
tohumlama istiyorlar” demiştim. Ahmet Bey o zaman yüzünde bir tebessümle 
“herhalde proje teknik bir grup tarafından köylülere danışılmadan hazırlanmış” 
dedi. O gün yapılan tartışmalardan “mevcuttan hareket” edilmesi gerektiği, 
proje hazırlama döneminde “köylülerin görüş ve önerilerinin” alınması gerekti-
ğini öğrenmiştim. Akşam yemeğinde Ahmet hocanın tam karşısında oturmuş-
tum. Yemek esnasında birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı yakalamıştık. 
Espirili, hoş sohbet, yemeğini insanı imrendirecek bir iştahla yiyen bir genel 
müdürle karşılaşmıştım ve tüm tedirginliğim yok olmuştu. 24 yıl önceki bu kar-
şılaşmamızla edindiğim bu sıcaklık ve insancıl davranış biçimi daha sonraki 
yıllarda da devam etti.

Birkaç yıl sonra Projeyi finanse eden SDC’den bir grup izleme ve değerlendir-
meci Diyarbakır bölgesine gelmişti. Yanlarında Ahmet hocam da vardı. Yoğun 
Hayvancılık projesini ziyaret ediyorduk. Köyde Haydar emmi melez buzağıla-
rını ahırdan çıkarmış büyük bir gururla ekibe gösteriyordu. Ekipten biri sordu 
“Nedir bunlar?” Haydar emmi çok az bildiği Türkçe ile “ha bunlar Rahmi’nin 
dölüdür” demişti. Tercümeyi yapan dahil hepimiz çok gülmüştük. Daha son-
raki yıllarda Ahmet hoca her Diyarbakır’a gelişinde çiftlikteki besi hayvanlarını 
gördüğünde bana “bunlar da senin dölün mü?” diye gülerek sorardı.

1992 yılı başında Sinop/ Durağanda “Sosyal Ormancılık” projesi başlıyordu. 
Ben de bu projeye atanmıştım. Proje alanını görmek ve büro kiralamak üzere 
Ahmet beyin de olduğu 4 kişi Durağan’a gidecektik. Ankara’dan çıkışımız biraz 
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gecikti. Projeye yeni alınan Kartal marka aracı Ahmet hoca kullanıyordu. “Bu 
yeni aracın motorunun biraz açılması lazım. Ben kullanayım da motor açılsın” 
demişti. Ahmet hocam hızlı araç kullanmayı severdi. Sevdiği şeylerden birisi 
de aracın direksiyonuna oturduktan sonra sanki hiperaktif çocuklar gibi sürekli 
aracın teyp, klima, havalandırma, ayna gibi aksamıyla oynamasıydı. Ben onu 
izler ve içimden “hocanın elleri hiç durmuyor yine” diye geçirirdim. Ocak ayı 
olması nedeniyle hava erken kararmış ve Ilgaz dağında kar yağışı başlamıştı. 
Hoca, “bu gece burada kalalım sabah erken devam ederiz” demişti. Sabah 
yola çıktık. Henüz 10 km. gitmeden karşıdan gelen bir ağır vasıtanın fırlattığı 
taş ile aracımızın camı kırılmıştı. Kastamonu‘ya daha 30 km. yol vardı. Hoca 
kabanını giydi ve direksiyonu yine aldı. Biz “hocam müsaade edin biz kullana-
lım, hava çok soğuk“ demiştik ama dinletememiştik. O her zaman olduğu gibi 
göğsünü biz gençlere siper etmişti. 

Durağan projesi kapsamında 9 yıl boyunca beraber çalışmıştık. Düzenli ola-
rak projeyi her ay ziyaret eder, çalışma ekibine moral ve motivasyon sağlardı. 
Bizler mütevazi misafirhanemizde kendisini ağırlamaktan, birlikte yemek ye-
mekten ve sohbet etmekten mutluluk duyardık. Onun gelmesini iple çeker, 
akşamları iş dışında birçok konuyu konuşurduk. Gündüz büroda ve saha ziya-
retlerinde faaliyetlerimizi tek tek gözden geçirir, eleştiri ve önerilerini tartışırdık. 
Bu tartışmalardan kalkınmanın “insani boyutunu”, “çevre ve doğal kaynakların 
önemini”, asıl olanın hedef gruptaki “davranış değişiklikleri” olduğunu öğren-
miştik. Orman Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz proje çerçevesinde kamu ile 
ilişkileri sağlamada ve bizlere yol göstericilik yapmada kendisinin deneyim-
lerinden çok yararlanmıştık. Vilayet, Kaymakamlık, İl Müdürlükleri gibi kamu 
kurumlarını ziyaretlerde ne giyileceğinden, nasıl konuşulacağına kadar birçok 
şeyi ondan öğrenmiştik. 

Ekip çalışmasını ve ekip çalışması içerisinde farklı meslek gruplarının olması 
gerektiğini kavramıştık. Ekip içersindeki uyumun ne kadar önemli olduğunu, 
süreç içerisinde anlayacaktık. Kırsal Kalkınma deneyimlerinin ülkenin farklı 
bölgelerinde uygulanması için kurulan SÜRKAL‘ın kuruluş dönemlerinde de 
ekip ve dayanışma ruhunu kurumun vazgeçilmez ilkesi yapmıştınız. Bizler si-
zin öncülüğünüzde kurulan SÜRKAL’ katılımcılığın, demokrasinin, şeffaflığın, 
ekip dayanışmasının hiç kaybolmadığı örnek bir gönüllü kuruluş olması için 
gayret göstereceğiz. 
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Muharrem Karakuş
Arguvanlı

Hocam Alışamadım

İlk tanıştığımız zamanlardan tutunda son canlı görüşmemize kadar kanımız 
birbirine ısınmıştı ve birbirimizi çok sevdik. Aramızda kara kediler dolaştı ve 
birbirimize kızdık, söylendik, eleştirdik, özeleştiri yaptık. Hiç kırıcı olmadık, ola-
madık. Sizin yapınız buna müsaade etmedi. 

Ayrılık günlerini hiç hesap etmemiştik. İş planlarınız hep dostlarla birlikte idi ve 
bu günler hiç aklımıza gelmedi. Ayrılışınızı bir şaka zannediyorum hala. Her 
göreve ya da iş toplantısına gidişimde nereye oturacağınızı ve neler anlataca-
ğınızı bekliyorum hocam.

Kavga ettiğimizde, görenler bunlar da mı kavga ediyor derdi. Beni bilirsiniz 
hocam, sizden edindiğim davranış biçimi gereği hiçbir zaman kendim için bir 
şey istemedim ve beklentim de olmadı. Kavga sonrası masaya oturduk mu şa-
mata, gırgır ve hele hele o sulu fıkralar akşam yemeklerimizi mest ederdi. Yeni 
fıkralar anlatmadım mı bana fırça atardın, ula oğlum gene ne oldu? diye.

Sanki iş hayatımda yaşadığım her olayda siz vardınız, olayın içinde değilse-
niz bile yol gösterdiniz. Saha çalışanlarının gerek iş, gerek şahsi sorunlarına 
sonuna kadar eğilirdiniz hocam. Kırsal Kalkınma ekibi için kendinizi birçok 
olayda ortaya koymuş ve bu ekip için gerekirse işinizi bırakabilecek bir insan 
oldunuz. Yaptığınız her işten fazlasıyla sorumluluk hissederdiniz hocam. Arka-
daşlarınız için hiç gözünüzü kırpmadan zorluklara katlandığınızı bizlere birçok 
olayda gösterdiniz. 

Hep vurgulardınız, cebi yoksun olanın gözünün de yoksun olduğunu, ne kadar 
zorlarsanız zorlayın önerilerinizi dikkate almayacaklarını. Şunu söylemiştiniz, İyi 
bir araştırma yapmadan, yeterli bilgiye sahip olmadan ve insanları katmadan 
bir uygulama yapmayın. Köylülere başta kendimizi iyi tanıtmamızı ve amacı-
mızı açık ve net anlatmamız gerektiğini aksi takdirde insanların bedava para 
beklentileri içine girdiklerini bize siz öğretmiştiniz. Karşılıklı güven oluşmadan 
uygulamalarımızın başarısının düşeceğini siz hep vurgulardınız.

İnsanların birbirine dargınlıklarını sevmezdiniz. Her zaman ve her yerde şama-
ta veya stres atmak için bir olay yaratırdık. 

Güçlü olmak, güçlünün yanında olmak insanın doğasında vardır demiştiniz. 
Hocam şunu sizden öğrenmiştim. Mücadele kazanıldığında güzeldir. Çünkü 
bize hep güçlü olmak lafla değil yaptığınız çalışmalardan elde edeceğiniz ba-
şarılarla olur derdiniz.

Hocam bütün iş hayatınızda, yaptıklarınızla çalışma arkadaşlarınızla bir ekip ola-
rak çalışmayı bize öğretmiştiniz. Herkesin üzerine düşen görevi yapmasını ve 
yardımlaşmayı benimsediniz ve uygulamaya çalıştınız. Katılımı ve eşitliği her za-
man savundunuz ve güçlü olmanın yolunun yan yana durmadan ve yardımlaş-
madan geçtiğini öğretmeye çalıştınız. Bizler sizi yeterince anladık mı bilemiyo-
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rum ama eğer yaptığımız çalışmalarda bazı başarılar elde ettiğimizi sanıyorsak 
ana pay sahibi sizsiniz. Bizler kendimize bazı etiketler kazandıysak ve konu-
şuyorsak, sizin payınız büyüktür. Bizi bir yerlerde adam yerine koyuyorlarsa, 
oralara gitmemize aracı olan ve taşıyan sizsiniz hocam. Biz insanoğlu çiğ süt 
emmişiz, hocam siz söylediniz. Sosyal bir varlıkmışız ve ihtiyaçlarımız bitmez-
miş. Bazen de bizi savunmanız ya da düşünmeniz gerekmez demiştik hocam. 
Demokrasiden bahsetmiş ve yönetici ya da amir olmayı demokrasi zannetmiş-
tik. E o kadar hata kadı kızında da olur derler hocam, bizleri zaten affetmiştiniz. 
Doğaldır demiştiniz. Ben size kötülük düşünmedim demiştiniz.

Eğer müsaadeniz olursa, arkadaşlarla Kızık köyünde anılarınızı paylaşmak ve 
sizi canı gönülden anarak içmesem de güneşi meze etmeyi planlayacağım 
ahd olsun hocam. Erzurumludan, Karslıdan, Malatyalıdan, sokaktaki insan-
dan, Temelden, fıkraları birilerine yakıştırmadan tutunda, olaylara uyarlayarak 
neler neler anlatacağım hocam. Yaşadığımız olayları en iyi anlatan ve yeni 
öğrendiğim fıkralar var size anlatamadığım ve bunları dostlara anlatmayı borç 
biliyorum hocam. Sayfa çevirmeden tutunda, mala, davara zararı yoka kadar 
anlatacağım. Bunları da sizinle yaşadığım olaylara, sizden öğrendiklerime 
uyarlayacağım. Sizi hiçbir mübarekle kıyaslamayacağım çünkü siz benim en 
mübareklerimden daha mübarektiniz hocam. Sizi kırdığım demeyeyim ama 
üzdüğüm zamanlar olmuştur. Her zaman bizim manevi olarak yanımızda ola-
cağınızdan eminim hocam. 

Ne yazayım neler yazayım bilemiyorum hocam laf lafı açıyor öylesine söyleni-
yorum.

Siz ki;
Dostluğu ve arkadaşlığı,

Siz ki;
Katılımı,

Siz ki;
Demokrasiyi,

Siz ki; 
Sürdürülebilirliği,

Siz ki; 
Örgütlenmeyi,

Siz ki; 
İnsanlara kızıp ancak kırılmamayı,

Siz ki; 
Başkalarının hatasını eleştiren ve kendi hatalarınızdan dolayı özeleştiri yapan,

Siz ki; 
Bizleri yetiştiren;

Siz ki;
Kendi arkadaşlarınızı bizlerle tanıştıran ve ilişkilerimizi geliştirmeye çalışan, bi-
risiniz.

Hocam, anılar o kadar çok ki. Hepsini yazamam, aklıma gelmez. En güzeli 
sizi arkadaşlarla sürekli anmak için anılarımı bir araya geldikçe anlatayım. On-
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lar da bildiğimiz şeyleri anlatıyor demesinler hiç olmazsa her seferinde farklı 
anılar olsun derim hocam. Seni seviyorum, seni arıyorum ve senin önerilerini 
yerine getirmeye çalışıyorum. Sizi yeterince özümsedim mi bilmiyorum ama 
yapacağım çalışmalarda, iş ve aile yaşantımda sizden öğrendiklerim bana 
rehber olacaktır hocam.

Hocam siz olmadan SÜRKAL kurulamazdı. Sizsiz bir örgüt hiçbir zaman dü-
şünülmedi, düşünülemezdi de. Kırsal Kalkınma örgütlerinde sadece genel 
merkez yetmez derdiniz ve sahanın her zaman güçlü olmasını savunurdunuz. 
Takım ruhunu ve ekipte farklı meslek ve seslerin yer almasını hep savunmuşu-
nuzdur. Sahası güçlü bir örgütün uygulayamayacağı hiçbir proje yoktur derdiniz. 
SÜRKAL’ın sürdürülebilirliğini her zaman düşündünüz ve bu nedenle ilk adım 
olarak bir büroya kavuşturulmasının hesaplarını yapıyordunuz. Ortamı hazırla-
dınız ve arkadaşlar büroyu aldılar ve dernek kendi bürosuna taşındı hocam.

Ekip arkadaşlarıma inanıyor ve güveniyorum hocam. Onlarda benim gibi dü-
şünüyorlar. Biz bir takımız. Bize emanet ettiğin bu yaklaşımı insanlara aktar-
mak ve derneği gençlere devretmek üzere sonuna kadar sürdüreceğiz.

Hocam kendi aramızda çokça şakalaştık, ölümünü de şaka zannettim. Ölüm 
konusunda hiç şakalaşmamıştık ama nedense alışamadım.

Saygılarımla.
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Sibel Demir
SÜRKAL Ankara

Her Kalkınmacı Biraz Delidir…
Türkiye Kalkınma Vakfı’nın Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nde çalışıyorduk. Ka-
racadağ yöresinde “Yoğun Hayvancılık Projesi” kapsamında bir dizi kalkınma 
faaliyetleri uygulanıyordu. Hayvancılık yörenin temel geçim kaynağıydı ve biz 
ırk ıslahı, besicilik, hayvan hastalıkları ile mücadele, barınakların iyileştirilmesi, 
süt toplama ve değerlendirme çalışmaları ile bu ekonomik faaliyeti geliştirme-
ye çalışıyorduk. Hayvancılık çalışmasına odaklanmış bu çaba sürdürülürken, 
ailelerin gelir ve yaşam kalitesini arttırmak amacı ile taş toplama, kış sebzecili-
ği, aile düzeyi tavukçuluk, aile planlaması, sağlıklı içme suyu sağlanması, kon-
servecilik, anne ve bebek sağlığı gibi alt projeleri de hayata geçirme yönünde 
çalışmalarımız vardı. 
Kuzucak köyü çalıştığımız köyler içinde kalkınma konusuna en hevesli köy-
lerden biriydi. Faaliyetlerimizin nerdeyse tamamı bu köyde uygulanmış ve ba-
şarıyla sürdürülmüştü. Ayrıca insanları gelişime açık, esprili, güler yüzlü ve 
çalışkandı. Bu özellikleri nedeniyle Kuzucak çalışma alanımızın en gözde köy-
lerinden biriydi. Bize finansal açıdan destek olan donör kuruluş için yazdığımız 
faaliyet raporlarında, Kuzucak köyünün başarısı da ön plana çıkmıştı.
Donör kuruluştan bir değerlendirme ekibi uygulamaları yerinde görmek için 
belli aralıklarla çalışma alanını ziyaret ederdi. Böylece hibe edilen kaynağın 
raporlarda belirtilen işlerde kullanılıp kullanılmadığı denetlenmiş olurdu. De-
ğerlendirme zamanı gelip çatmış İsviçre’den iki kişi görevlerini yerine getir-
mek üzere bölgemize gelmişti. Doğal olarak en çok görmek istedikleri köy 
Kuzucak’tı. Saha gezisi organizasyonu yapılmış gidilecek köyler arasına Ku-
zucak öncelikli olarak yerleştirilmişti.
Bu arada cehennem yazı geride kalmış, Diyarbakır’a sonbahar gelmişti. Ya-
ğışlar o yıl erken bastırmıştı. Karacadağ’a nerdeyse her gün yağmur yağıyor-
du. Şimdi küçük bir tepe görünümünde olan Karacadağ’ın ilk çağlarda hey-
betli bir volkanik dağ olduğunu çalışmaya başladığım yıllarda öğrenmiştim. 
Diyarbakır’dan Urfa’ya doğru yol alırken lav püskürtülerinin ne kadar geniş 
bir alana yayıldığını hayret içinde kalarak gözlemlemiştim. O felaketten geriye 
yöreye adım başı dağılmış irili ufaklı bazalt kayaları kalmıştı. Bu kayalık arazide 
Karacadağlılar çok güç koşullarda yaşamlarını sürdürmek zorundaydı. Sahip 
oldukları arazi yapısı hem onları çok özel kılıyor hem de çok çetin koşullar 
ortaya koyuyordu. Özel olmalarının nedeni toprağın mineral bakımdan zen-
ginliği, az kullanılmış olması, bitki çeşitliliği, çetin koşullar ise su kaynaklarının 
kısıtlılığı, toprak işleme ve hayvan otlatmada zorluklardı. Çalıştığımız köylerin, 
yerleşkesi tamda bu alanda bulunmaktaydı ve köy sakinleri yarı göçer bir ya-
şam peşinde koşan insanlardan oluşmaktaydı.
Saha ziyareti yapacağımız gün, gökyüzünü simsiyah bulutlar sarmıştı ve sü-
rekli yağmur yağıyordu. Kuzucak köyünün yolu, ana asfalt yoldan ayrılıyor ve 
oldukça uzun bir mesafe ham yoldan gidildikten sonra köye ulaşmak müm-
kün oluyordu. Ahmet hocayı düşündüren Karacadağ’ın çamuruydu. Orada 
ancak yaşayanlar bilir, ıslanan toprak lastikten oluşmuş çamur haline gelip 
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ayakkabılara yapışıyor ve yürümesi çok güç bir durum meydana geliyordu. 
Bu olumsuzluğu gidermek için sahaya çıkacak ekip elemanları için süt işletme 
tesisimizden işçilerin kullandığı lastik çizmelerden aldık. Yola koyulduk.
Bazı köylerimiz asfalt üstünde veya yolu stabilize olduğundan ulaşım soru-
nu yaşamamıştık. Kuzucak köyüne gitmek için asfalt yoldan ayrılıp, ham yola 
girdik. Henüz 10 metre bile yol kat etmeden arabamız çamura saplandı. Artık 
buradan öteye araba ile gitmenin mümkünü olmadığı hepimiz anlamıştık. Bir 
yandan yağmurda hızını artırarak devam ediyordu. Ahmet hoca değerlendir-
mecilere bu koşullarda köye gitmenin pek akıl karı olmadığını, bulunduğumuz 
yerden köye iki kilometre mesafe olduğunu, anlatmaya çalışıyordu. Onlar ise 
gayet mütebessüm bir halde hocayı dinliyor, havadan ve koşullardan rahatsız 
olmak şöyle dursun sanki güneşli bir günde pikniğe çıkılmış gibi zevk içinde, 
yola yürüyerek devam etmek istediklerini ifade ediyorlardı. Onca dil dökme-
sine karşın bu iki yabancıyı ikna edemeyen Ahmet hoca, “çocuklar arabanın 
arkasından getirin çizmeleri” diye seslendi. Çaresiz hepimiz çizmeleri çıkarıp 
ayaklarımıza geçirdik. Değerlendirmeci iki İsviçrelinin boyları bizlerin neredey-
se iki katıydı. Üstelik çok sportmen bir görünümleri vardı. Bizim Türk ekipte ise 
en uzunumuzun boyu 1.70 i geçmiyordu. Çizmelerin en küçüğü 42 numara-
dan başlıyordu. Değerlendirmeciler bir çırpıda çizmeleri ayaklarına geçirdiler. 
Bizler için bunu gerçekleştirmek oldukça zordu. Çizmelerin boyu neredeyse 
bizim boylarımızın yarısı kadardı. Üstelik minnacık ayaklarımız içlerinde kay-
bolmuştu. Yürümeye başladık. Her adımda çizmelerimizin altına en az ikişer 
kilo çamur yapışıyor, bu yük ile yürümek adamı canından bezdiriyordu. Üstelik 
çizmeler hayli büyük olduğundan ayaklarımız bazen çizmeden kurtuluyor, ye-
niden çizme giymek zahmetli oluyordu. Bazı arkadaşlarımızdan dengesini yi-
tirip düşenler olmuştu. Biz çamur içinde debelenirken İsviçreliler uzun boyları 
ve sportmen vücutlarının avantajlarını kullanarak bize 100 metrelik fark atmış-
lardı. Uzun bir uğraştan sonra ekibimiz köye varmıştı. Biz çizmelerimizi çıkartır-
ken, değerlendirme yapan yabancı uzmanların çoktan sıcacık sobanın başına 
kurulduğunu ve keyifle çaylarını yudumlamakta olduklarını gördük. Köylülerle 
yapılan sohbetten sonra, dönüşümüzde aynı şekilde sancılı olmuştu.
Çamurda yürüme maratonu sırasında bir ara, Ahmet hoca bana dönerek “ 
Sibel bu ne haldir? Söyle bakalım sen deli misin? Biz deli miyiz?” diye sordu. 
Hocanın bu sorusu karşısında gülmekten kendimi alamadım. Gerçektende 
içinde bulunduğumuz durum karşısında birinin böyle bir soru sorması hiçte 
yadırganacak bir şey değildi. “Bilmiyorum hocam, herhalde hepimiz zırdeli 
olmalıyız” diye cevap verdim. “Kırsal kalkınma işine gönül verenler normal in-
sanlar değildir, bu işi yapmak için biraz deli olmak gerek. Bence sen de bizim 
gibi delinin birisin” demişti. 
Onun bu sözünü mesleğe devam ettiğim süreç içinde her zaman hatırladım. 
Çalıştığım alandan tifo mikrobu kapıp 3 ay yatağa düştüğümde, köylere gi-
derken arabamız buzda kayıp uçurumun ve ölümün eşiğinden son anda dön-
düğümde, kaldığım odayı fareler bastığında, sekiz aylık hamileyken 40 de-
rece sıcakta bazalt taşlarının üzerinden hoplaya zıplaya giden arazi aracı ile 
eğitimlere giderken… Pek çok kez… Daha pek çok kez bu söz kulaklarımda 
yankılandı… 

“HER KALKINMACI BİRAZ DELİDİR”

Sanırım en delimiz sendin hocam. Umarım doğanın koynunda, çimene, çiçe-
ğe, ağaca can verecek yeni delilikler peşindesindir.
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Mahmut Sevgi
SÜRKAL Kars

Hocam’a Mektup

Hocam sizin Kâbe’niz insandı. Kalkınmada belirleyici unsur insandır. “İnsan 
kalkınmanın ‘nesnesi değil öznesidir’’ derdiniz. İnsanlara değer verir ve 
önemserdiniz. Yaşı, cinsiyeti, sosyal statüsü ne olursa olsun sizin için hepsi 
aynıydı. Her zaman çevrenize yaydığınız pozitif enerji ile insanlarla rahat di-
yaloğa girer ve onları kazanırdınız. Bu yüzdendir ki çalıştığımız her yerdeki 
insanlar sizi saygıyla anmaktadırlar. 

1995 yılında Sinop Durağan ilçesi proje müdürlüğünde işe başlayışımızın 3. 
haftasında TKV Ankara Genel Merkezi’nden Ahmet Hocam, Ali Kapucu, Nilü-
fer Dersan ve Celal Çoban’dan oluşan bir ekip sahaya geldi, sahayı hep bir-
likte gezdik ve akşam yapılan çalışmalar hakkında hocam bize bilgi verdiniz. 
Kırsal kalkınma ve bu projedeki hedefleri açıkladınız. Bunlar bana öyle ütopik 
gelmişti ki, ‘’Hocam bunları 3–4 kişiyle mi yapacağız?” diye sordum.

Hocam bunu her fırsatta ve her toplantıda dile getiriyordun. ‘’Mahmut işe yeni 
başlamıştı, 1–2 duble rakı da içince bize ‘’Bunları yapmak kolay değil’’ diye 
söylemiştin. Ama şu an işleri çok güzel götürüyorlar, demek ki kolaymış Mah-
mut” diye söylerdiniz.

Hocam ben böyle bir ekiple çalışacağımı o zaman kestirememiştim. Bu ekip 
kırsal kalkınmayı sizden öğrendi. Sizin yetiştirdiğiniz öğrenciler, bu öğretiyi 
başkalarına öğretmek için çaba sarf ettiler ve ediyorlar da. Bu yüzden sizinle 
çalışma ve sizden bir şeyler öğrenmiş biri olarak kendimi şanslı biri sayıyo-
rum.

Yaptığımız çalışmalarda öncelikle bizlerde ve hedef grupta tutum ve davranış 
değişimini sağlamak için bizlere destek verdiniz. Ben bunu halen görüştüğüm 
Sinop Durağan, Doğu Anadolu Kırsal Kalkınma Projesi (DAKAP)ve BTC proje 
alanlarındaki hedef grupta görüyorum. Bu insanlardaki olumlu gelişmeyi izle-
yebiliyorum. 

Hocam bir televizyon programında SÜRKAL ’ı tanıtırken şöyle demiştiniz; ‘’Sür-
dürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği yaş itibarı ile çok genç, başkanın 
biraz yaşlı olmasına bakmayın, deneyimleri bakımından ciddi birikimlere sahip 
üyelerden oluşmaktadır’’. Hocam biz sizin enerjinize, çalışma isteğinize ve işte 
gösterdiğiniz yüksek performansa daha yetişemedik. 

Hocam; Projeler kapsamında kurduğumuz dernekler, projeler yürümektedir. 
Projelerde yetişen yerel elemanlar başka kırsal kalkınma projelerinde çalış-
maktadırlar. Yani hocam kırsal alanda örgütlenme, birlikte karar alma, sorum-
luluk anlayışının yerleştirilmesi hakkındaki düşüncelerinizi ve çabalarınızı bil-
mekteyiz. Bu yüzden sizin bu çaba ve düşüncelerinizin her zaman savunucusu 
olacağız ve bunun için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

Hocam; Yaşamınızda her zaman yoksuldan ve güçsüzden yana olmayı bir gö-
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rev bilmiştiniz. Bunu bize de siz öğrettiniz. Bu öğretiyle her zaman savunmasız 
toplum kesimlerinin yanında olacağımızı, bunların durumunu iyileştirmek için 
çaba sarf edeceğimizi, bunun için katılımcı örgütlü davranışları teşvik eden 
çalışmaları sürdüreceğimize emin olabilirsiniz. Yetiştirdiğiniz öğrenciler bunun 
için çaba sarf etmektedirler ve her zaman da bu ideolojiyle hareket edecek-
lerdir. 

Hocam; DAKAP projesi ilçe seçiminde Digor ilçesindeki insanlarla toplantılar-
dan sonra ilçenin pek çok sorunu olduğunu ve bu ilçenin proje alanı olarak 
seçilmesi gerektiğini söylediniz. Bunun temelinde yoksuldan ve güçsüzden 
yana olma çabası vardı. 

Durağan ilçesinde çalışırken ‘’Suadiye Rotary Kulübü’’ Sinop için kalkınma ça-
lışmalarına destek verebileceklerini iletmişlerdi. Siz ve Rahmi bey onlara bilgi 
vermek için İstanbul’a gitmiştiniz. Hocam onlar bizleri anlamamıştı; herkesin 
yerinde doyması ve mutlu olması gerektiğinin bilincinde değillerdi. Çünkü sa-
nayileşme ve ucuz iş gücü için kırdan kente göç onların istediği bir şeydi.

Siz ‘’Beş on yıl sonra yatağınızda rahat uyuyamayacaksınız’’ dediğinizde on-
lardan gelen tepkiyi bizlere anlatmıştınız. Dediğinizi onlar şu anda fazlasıyla 
yaşamıyorlar mı hocam?

Kapasite geliştirmeye, paylaşıma önem verirdiniz hocam, bizlerin kapasiteleri-
nin gelişmesine büyük çaba gösterdiniz. Kapasite geliştirme uzun soluklu bir 
çabadır derdiniz. Bu gelişmenin her yönde olmasına da özen gösterirdiniz. 

Türkçeyi çok iyi kullanamadığım için benim yazdıklarımda hatayı bulur ve dü-
zeltirdiniz. STK eğitimlerinden birinde katılımcılara verilmek üzere ‘’Eğitime Ka-
tılım Belgesi’’ düzenlemiştim. Bunlardan çıktı almıştım ve eğitime getirmiştim. 
Eğitimden önce baktım ve harf hatası olduğunu gördüm. Size imzalatacaktım 
‘’İnşallah hocam görmez diyordum’’. Belgeyi alır almaz ilk iş yanlışı gördünüz, 
bana şunu söylediniz, “bu belgeyi SÜRKAL veriyor, bu belgede böyle bir hata 
yapma lüksümüz yok.“ Haklıydınız hocam, sizi Türkçeyi çok iyi kullanan biri 
olarak hatırlayacağım.

Siz hayatınız boyunca öğrenmeyi seçtiniz. Çünkü derdiniz ki ‘’eğitim karşılıklı 
öğrenme sürecidir’’ Bu yüzden başkaları gibi bildiklerimin birazı bana kalsın 
demediniz. Her bilgiyi bizlerle paylaştınız. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır ve anlam-
laşır derdiniz. 

Hocam; Şenkaya ilçesinde bir eğitimden sonra geç saatlerde Orman işletmesi 
salonunda oturmuş sohbet ediyorduk. Bizim Erzurum ekibi, Orman İşletme 
Müdürü ve Orman İşletme Şefi vardı. Siz 2 saat boyunca çay içtiniz. Çünkü 
farkında değildiniz. Bizlere deneyimlerinizi ve ilçede ne yapmamız gerektiğini 
anlatıyordunuz. Levent arkadaşımızda çayda sizlere eşlik ediyordu.

Bir ara; “Yeter artık bir bakıyorum bardağım yine dolu “ dediniz. Orman işletme 
müdürü;

“Hocam bizim burada içmiyorum diyene kadar çay verilir.” diye cevap vermişti.

Hocam öyle kendinizi kaptırmıştınız ki, o ortamda her ortamda olduğu gibi 
insanlara bir şeyler vermek için 15–20 bardak çay içmiştiniz.

28 Mart tarihinde Sarıkamış ilçesi Karaurgan köyünün Avrupa Birliği projesinin 
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açılışı ve arkasından 30 Mart tarihinde; Erzincan, Ekşisu projesinin tanıtım top-
lantısına birlikte gidecektik.

Sizin rahatsızlığınızdan dolayı 1 Nisan’da hastaneye yatmanız gerektiğini söy-
lediniz. Ben sizin toplantılara katılıp ondan sonra hastaneye yatmanızı istedim. 
Telefonda bana “ben de istiyorum ama doktor izin vermiyor, sizler onları yürü-
tün ben 15–20 gün sonra sizlerle birlikte olacağım.” dediniz. 

Ama bizlere sürpriz yaptınız Hocam! İlk defa hep beklettiniz.

Hocam birbirimizle tartıştığımız, kırdığımız günler de oldu. Ama bu grup içinde 
sizi bilerek kıracak kimse olamaz. Tartışmalarımız, kırılganlıklarımız hep SÜR-
KAL içindi. Siz demez miydiniz “tartışmanın olmadığı bir yerde sorun vardır, her 
şey süt liman olmaz”. Tartışmalarımızı buna bağlayın. Ve sizi bilmeyerek de 
olsa kırmışsak lütfen bizi affedin Hocam. 

Sizi özledik, 

Olaylara bakışınızı, kavramlara getirdiğiniz tanımlamaları, insanlara yaklaşımı-
nızı, çalışma azminizi, çalışma isteğinizi, çalışmalarda bizleri ve hedef gurubu 
için yaptığınız motiveleri, kızdığınızda saçlarınızın dikleşmesini ve bağırmanızı, 
her zaman bizlere karşı gösterdiğiniz babacan tavrınızı, tatlı tatlı iki duble rakı 
içip sohbet etmenizi özledik.

ÖZLEDİK SENİ HOCAM.
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Levent Taner
SÜRKAL Sivas

Ahmet Hoca…

Ahmet hoca ile ilk olarak 2000 yılı Ekim ayında Mesnevi sokaktaki eski dernek 
binasında tanıştık, güler yüzü ile karşıladı, her zamanki gibi gerçekten insanı 
etkileyen bir bakışı ve babacanlığı ile insanı kucaklıyordu Ahmet hocamız.

Ahmet hoca benim Kırsal Kalkınma çalışmalarına başlamamda ve hayata ba-
kışımda gerçekten en önemli kişidir. Hem Doğu Anadolu Kalkınma Projesin-
de (DAKAP) hem de Sivas Projesinde Ahmet hoca ile çalışmak benim için 
gerçekten çok önemli bir birikim yaratmıştır. SÜRKAL’daki çalışma hayatımda 
başından sonuna kadar benim gelişmeme ve kırsal kalkınma alanındaki insan-
ların gelişmesine sonsuz ve anlamlı katkılar sunmuştur.

Ahmet hocanın en yakınında olan kişilerden biri olarak, onun hakkında yaza-
cak çok şeyimin olmasına rağmen, onu düşündükçe içimdeki büyük boşluğu 
hissediyorum.

Onunla gerçekten 6 yıl boyunca çok anımız oldu fakat onları yazmak birkaç 
sayfaya veya sayfalara sığmayacak kadar çok ve yazmak zor. 

2002 yılında Erzurum’da Şenkaya ilçesinde şu anda Kaş kaymakamı olan Sü-
leyman Yılmaz ile aramızda geçen bir sohbet ile başlamak istiyorum; Saha 
ziyaretlerimizden birinde projeler hakkındaki gelişmelerden bahsederken Kay-
makam bey bana “baban nerede?” diye bir soru yöneltti, ben önce soru ile 
cevap arasında kararsızlık yaşadım, daha sonra açıklama yaparken Ahmet ho-
cadan bahsettiğini söyledi, gerçekten hoş bir enstantane idi, ben de bu soru 
karşısında Ahmet hocanın ben dahil karşılaştığı her insana baba şefkati ile 
yaklaştığını, kalkınma alanında tüm insanlara bakış açısının tamamen insani 
ve saygı çerçevesinde olduğunu ifade ederken gerçekten gururluydum. 

Sivas projesinde gezdiğimiz bütün köylerde onunla tanışan ve kısa bir süre 
sohbet etme fırsatı bulan tüm insanlar onun ayrılması esnasında, hocam en 
kısa sürede tekrar gelin bu sohbetimiz kısa sürdü diye hocaya sitem ederler-
di. Ahmet hoca Sivas’a her gelişinde tüm köyleri ziyaret etmek ister ve fırsat 
buldukça köydeki insanlar ile bir araya gelmenin planını yapardı ve gerçekten 
bunun için zaman yaratırdı, gezdiği köylerden büyük bir enerji alırdı, o enerji-
sini bitmez tükenmez bir heyecan ile bizlere aktarırdı. 

Zara Mahmutağa Çiftliği köyü muhtarını ziyaret ettiğimiz bir gün muhtarın evin-
de çay içerken duvarda asılı olan saza bakarak muhtar bu saz senin mi, sen 
mi çalıyorsun diye bir soru sordu. Muhtar ise eve misafir olanların bu sazı pek 
fark etmediğini anlattıktan sonra çocukların çalmaya çalıştığını anlattı. Ahmet 
hoca gerçek bir halk insanı idi, çok iyi gözlemlerdi çevresini ve insanların ya-
şantısını, edindiği gözlemlerini çalışmalarına yansıtmasını gerçekten çok iyi 
başarır ve bizlere aktarırdı.

Sivas’a gelişlerinden birinde eşim Nevin ile birlikte Ahmet hocayı yemekte zi-
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yaret edelim dedik ve eşim ilk defa tanışacaktı hoca ile ve tabi ben de heye-
canlıydım, Ahmet hocanın eşim hakkındaki görüşlerini merak ediyordum. Öyle 
sıcak bir karşılaşma oldu ki gerçekten ailesinden biri olmanın bana verdiği 
mutluluğu yaşadım. Tokalaşırken insanın elini sıkıca kavraması, sarılıp öpme-
si, gerçekten samimi ve babacan tavırları ile karşıladı ve uğurladı bizi. Akşam 
eşime sordum, eşim bana Ahmet hocayı amcasına benzettiğini ve tokalaşma-
sıyla ilk anda hakkında doğru yorum yapılabilecek insanlardan biri olduğunu 
yani kendini tüm içtenliğiyle yansıtan, her insanın hayatında yer etmesi gere-
ken değerli bir insan olduğunu söyledi. 

Onun ile son yemeğimizi Ankara’da sahadan gelen arkadaşlar ile birlikte ye-
dik. Bir toplantının arasına sıkıştırdık. Salı günü ameliyata girecekti. Cumartesi 
günü bizi büroda güler yüzü ile karşıladı. Yola çıktıktan sonra cüzdanımı unut-
tum bürodan alalım diye söyledi, ben ısrar ettim hocam ben ödeyeyim siz son-
ra bana ödersiniz diye fakat hocam çok ısrar etti cüzdanını almak için ve geri 
dönüp cüzdanı aldık, hoca genelde bu konularda çok ısrar etmezdi, o anda 
ne düşündüğünü tahmin ediyorum artık. Lokantadan ayrılırken hocaya uzun 
süre baktım ve içimde anlam veremediğim bir his belirdi ve bu his şu anda 
hayatımda Ahmet hocanın eksikliğini bana hatırlatan duyguların aynısı idi. 

Ahmet hoca yeri doldurulamayacak ve onu tanıyanların hayatlarının her anın-
da onun eksikliğini hissedecekleri bir insandı. Hayatının her anında insan sev-
gisini her şeyden önde tutan ve çevresine yardım etme isteği ile yaşayan bir 
insandı. Tüm hayatını kalkınmaya adayan kalkınma camiasında beraber çalış-
tığı insanların öğrendikleri her şeyde büyük emeği olan bir insandı. Onun bize 
gösterdiği yolda ilerlemek ve bizim ulaşmamızı istediği hedeflere ulaşmak için 
emeğimizi yine onun bize verdiği şevkle çalışarak elde edeceğimize inanıyo-
rum.

Ahmet hocayı tanımış olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. 
Bence onu tanımış, ondan bir şeyler öğrenmiş olan herkesin de bu duyguyu 
hissetmesi gerekir. Hep geçmişi anlattım ama onun gibi bir insanın geçmişte 
kaldığına inanmıyorum. Yapmak istediklerini yaparak aynı zamanda öğrettik-
lerini, bize kazandırdıklarını uygulayarak onun bugünde bizimle emek verdi-
ğimiz yolda yanımızda olduğunu hissedebiliriz. Her ömür bir gün son bulur. 
Fakat hep erken ayrılışlardan dolayı yapmak istediklerini bitiremez. Hocamız 
hedeflerine ulaşmış bir insandı. Umarım hepimize böyle dolu dolu yaşamak 
nasip olur.

Ahmet hocam, biliyorum bizleri izliyorsun sana layık olmak için elimizden gele-
nin fazlasını yapacağız, sen rahat uyu, sen aramızdan ayrılmadın, gitmedin bi-
zimlesin ve sonsuza kadar beraber olacağız. Bize öğrettiklerin ve verdiğin emek 
için teşekkürler…
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Seyit Ali Bingöl
SÜRKAL Kars

Kalkınma Lideri Ahmet Saltık’ın Ardından

Anadolu’nun dört bir yanını gezmiş ve yaşamının önemli kısmını kalkınmaya 
adamış, SÜRKAL’ın kurucu üyesi, sevdiğimiz hocamızın anısına… 

Hızlı yürüyüşü, anlamlı bakışları, sıkı el sıkışması, canlı konuşması, itinalı ya-
zısı, gelişmiş beden dili, güçlü empatisi ve kalkınma alanındaki başarısı ile 
bulunduğu ortamda dikkat çekerdi. Kalkınma camiasında keşke tanışmış ol-
saydım diyen insanlar, sınırsız sabıra, üstün emeğe ve insan sevgisiyle dolu bir 
yüreğe sahip hocamızın bu camiada ne kadar iyi bir intiba bıraktığının güzel 
bir işaretidir.

Ahmet hocamız 2004 yılının ilkbaharında Kars projesini ziyaret etmişti. Bu gezi 
esnasında birlikte Karaurgan köyüne gitmiştik. Köyde Metin adında bir köylü 
bizi karşılamıştı. Metin küçükken menenjit geçirmiş, konuştuklarının çoğunu 
unutan ve köylüler tarafından sevilen bir köy sakini. Kısa sürede hepimizde ol-
duğu gibi hocamızda da sempati uyandırmayı başarmıştı. Artık Metin, hocanın 
köydeki rehberiydi.

Hoca Karaurgan’daki ilkokulu gezerken Metin ile birlikte bir boş sınıfa giriyor-
lar. Hoca boş sıralarda öğrenciler varmış gibi konuşmaya başlıyor. O sırada 
Metin şaşkın şaşkın bir boş sıralara bir hocaya birkaç kez bakıyor ve bu ba-
kışlarıyla hocamızın biraz da deli olduğunu düşünüyordu. Hocamız, Metin’in 
o bakışlarını anlatırken gülüyor ve herkeste biraz delilik olduğunu söylüyordu. 
Hocamız “kalkınmacı biraz deli olmalı, iğne ile kuyu kazan akıllı olur mu, kalkın-
ma iğne ile kuyu kazmak gibidir” derdi. 

Hocamızla Ankara’da dil eğitimi üzerine yaptığımız bir sohbette bana 3 ayda 
dil öğrenilemeyeceğini, o yüzden beklentilerimi yüksek tutmamam gerektiğini 
söylemişti. O arada bizim donanımsız halk çocukları olduğumuzu anlatmıştı. 
“Donanımsız halk çocuğu” tanımlamasını ilk defa hocamızdan duymuştum. 
Dil öğrenimi ile ilgili söylediklerini 3 aylık dil eğitimimden sonra daha iyi anla-
mıştım. Hocamızın buna benzer nasihatleri olurdu. Bazı toplantıların sonunda 
konuyla ilgili geniş değerlendirmeler yaptıktan sonra tüm katılımcılara on na-
sihat verirdi. 

Ahmet hocamız, kalkınma için “karşılıklı öğrenme sürecidir” derdi. Bu tanımın 
doğruluğunu bulmak, sadece okumuşun bilgeliğini bilgelik sayan, ancak ya-
şamın zengin tecrübeleriyle donanmış bilgeleri bilge saymayan ortamda do-
ğup büyümüş birçok insan için oldukça zordur.

Hocamızla, SÜRKAL Kars ve Sivas proje ekibi olarak Mart 2007’de Ankara’da 
öğle yemeğinde bir araya gelmiştik. Sağlıkla ilgili problemlerinden konuşmuş-
tuk ve konuşmanın arasında espriler yapıyordu. Ama sağlığı ile ilgili sordu-
ğumuz sorulara ciddi, soğukkanlı, cesaretli ve hayatın gerçeklerini göz ardı 
etmeden cevap veriyordu. Ayrıldıktan birkaç gün sonra hastaneye yatmıştı.
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Artık Ahmet hocamızın sağlık durumunu öğrenmek için her gün öğleden son-
ra kızı Zeynep’i arıyordum. Ve Zeynep’in söylediklerine telefondaki sesinin 
rengini de ekleyerek hocamızın sağlık durumu ile ilgili sonuçlara varmaya çalı-
şıyordum. Ama bu sonuçların içinde hiç varamadığım bir sonucun yaşanması 
yani hocamızın bedenen bizden ayrılması, kalkınma camiasında ki herkeste 
olduğu gibi bende de derin üzüntü yarattı. Şairin dediği gibi her ölüm erken 
ölümdür ama hocamızın aramızdan ayrılması gerçekten de erkendi. 

Huzur içinde uyu hocam…
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Mazlum Özcan
SÜRKAL Sivas

Sayın Ahmet Saltık hocamla ilk tanışmışlığım Kasım 2004’te SÜRKAL Genel 
Merkezinde olmuştu.

SÜRKAL kurulmadan önce hocamın yıllarca Türkiye Kalkınma Vakfı’nda (TKV) 
çalıştığını biliyordum. Ben de yaklaşık 5 yıl TKV bünyesinde farklı yerlerde ça-
lışmıştım. Fakat bu süre zarfında hocamla bir türlü tanışamamıştım. TKV’de 
çalıştığım sürece uzakta da olsa hocamın çalışmalarını izliyordum. TRT’de Pa-
zar Günleri yayınlanan ‘’Ne Yapmalı’’ programını mümkün olduğu kadar kaçır-
mamaya çalıştım. 

Kasım 2004’ten sonra SÜRKAL Sivas Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Proje-
sinde çalışmaya başladım. Hocam, bu projenin koordinatörüydü. Hocamın 
koordinatörümüz olması bana ayrı bir güç ve cesaret vermişti. Yıllarca kırsal 
kalkınma alanında çalışmış ve önemli bir tecrübeye, birikime sahip, dürüstlü-
ğü ve açık oluşu ile bu alanda büyük bir saygınlığı olan hocamın, kişiliğinden, 
deneyimlerinden faydalanmak istiyordum.

Hocam, Sivas Projesi koordinatörlüğü dışında Derneğin Yönetim Kurulu Baş-
kanı olmasından ve STK’larına yönelik projelerde de görev alması vb. faaliyet-
lerden dolayı 2005–2006 yıllarında kendisinin de bize ifade ettiği gibi SÜRKAL 
Sivas Projesine yeteri zamanını ayıramadı. 2005–2006 yıllarında fırsat bulduk-
ça Sivas’a geliyordu. Sivas ekibi ile birlikte toplantılar yapıyorduk. Proje kap-
samındaki faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuyorduk. Sorunlar ve 
bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üretmeye çalışıyorduk. Proje kapsamın-
daki köyleri ziyaret ediyorduk. 

Sivas dışında Ankara, Kars ve Erzurum’da hocamın da bulunduğu toplantılara 
ben de katılmıştım. Yanımızda olduğu sürece kendimi daha güçlü hisseder-
dim. İçtenlikle merhabalaşması ve sarılması şahsen bana çok güven verirdi. 
Konuşurken gür, tok ve güven verici sesi hala kulaklarımda yankılanmaktadır. 
Toplantılarda, konuşmacıyı sonuna kadar içtenlikle dinler, konuyla ilgili yoru-
munu yaparken birden çok faktörü gözeterek açıklamalarda bulunurdu. Bu 
özelliği, bana çalışmalarda farklı bir bakış açısı kazandırdı. Bulunduğu konu-
muna rağmen alışılmışın dışında bir kişiliğe sahipti.

Bir toplantı için SÜRKAL Genel Merkezine gitmiştim. Toplantı öncesi hocam-
la Dernek’te sohbet etmiştik. Sohbet esnasında müsaade isteyerek mutfağa 
yöneldi. Geldiğinde elinde bize ikram etmek için çay tabaklarını görünce şa-
şırdım ve çok duygulandım. SÜRKAL çalışanlarını ailenin birer ferdi olarak gö-
rüyordu. Çok mütevazı bir kişiliğe sahipti.

Bu tür davranışlarıyla bize örnek olmuştur.

2005 yılının başlarıydı. Hocam Sivas’a gelmişti. Akşam, Galatasaray - Fener-
bahçe maçını seyretmek için bir kahvehaneye gitmiştik. Maçtan dolayı kahve-
hanede oturacak sandalye bulamadık. Hocamızla birlikte maçı ayakta izledik. 
Galatasaray gol atınca kahvehanede maçı izleyenlerden ve tanımadığımız bir 
vatandaş sevinçten hocamıza sarıldı. Hocamızda vatandaşa sarılarak sevinci-
ne aynı heyecanla karşılık verdi. 
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2006 yılında Sivas Proje ekibi olarak Sivas’taki ofiste toplanmıştık. Toplantı 
bittikten sonra akşam yemeğini birlikte hazırlamıştık. Yemek bir sohbet ha-
vasında geçiyordu. Saat, gece 12’yi geçmişti. Sohbetin bir yerinde hocama 
şöyle bir sorum olmuştu?

Hocam, siz Hacettepe Üniversitesinde Sosyoloji Bölümünde Doç. ünvanı al-
manıza rağmen neden üniversitede bir öğretim üyesi olarak kalmadınız? 

Cevap olarak aynen şöyle söylemişti; “Şu anda Üniversitede olsaydım büyük 
ihtimalle üniversitede üst düzey yönetici olabilirdim. Fakat ülkemizde özellikle 
kırsaldaki insanların bize ihtiyacı var. Bizim onlara bir şekilde ulaşmamız lazım. 

Ülkemizde kırsal kesimin sorunlarıyla ilgilenen ilgili kurum ve kuruluşlar bura-
daki insanlara ulaşamıyorlar. Sorunu yerinde öğrenemediklerinden ve çözüm 
yolları belirlenirken, bu insanların fikirleri alınamadığından, tepeden gelen çö-
züm önerilerinin içi boş oluyor. Ülkemizde kaynak sorunu yoktur. Boşa giden 
kaynak çoktur. Yıllarca bazı yerlere kalkınma adına yatırımlar yapılmış fakat şu 
ana kadar bu yatırımlar, kaba inşaatı tamamlanmadan terk edilmiş yapılardan 
öteye geçememiştir.

Kalkınma özellikle kırsal kalkınma “iğneyle kuyu kazmaya benzer’’ özveri, gö-
nüllülük, sabır isteyen; dürüstlükle, içtenlikle, zevkle yapılması gereken bir ça-
lışmadır. Kırsal kalkınmanın mesaisi olmaz. Gerektiği durumlarda, çalıştığınız 
alanı tanıyabilmek ve sorunlarını çözmek için gece gündüz demeden onlarla 
birlikte olmak ve onların sorunlarını ve çözüm önerilerini dikkate almak zorun-
dayız. Sevinçlerini ve hüzünlerini onlarla paylaşarak bu sahada ilerleme sağla-
yabiliriz. Kalkınmanın sosyal, ekonomik, çevresel vb. boyutlarını ele alarak ça-
lışma yapmalıyız. İlgili tüm paydaşları sürece katarak başarılı olabiliriz. Zamanı 
ve kaynakları etkin ve etkili kullanarak kalkınmaya katkıda bulunabiliriz. Şu ana 
kadar kırsal kalkınmanın sorunlarını öğrenmek ve çözmek için ilgili kurum ve 
kuruluşlar doğru ve yeterli çalışmayı yapmadılar/yapamadılar. Biz, ilgili birimle-
rin dolduramadığı boşluğu doldurmak için varız.”

Hocam, Sivas’a geldiğinde proje ofisine ait misafirhanede kalırdı. Bu süreçte 
ben de misafirhanede kalırdım. Sabahları, ıslık sesini duyduğumda hocamın 
uyandığını anlardım.

Islık çalarak tıraş olurdu. Koridorlarda, odalarda dolaşan Islık sesi güne başka 
bir renk ve anlam katardı.

Sayın Hocam beni ilgili kişilerle tanıştırırken ‘’Zara Uç Beyi’’ olarak tanıtırdı. Bu 
tanıştırma şekli anı olarak bende kaldı. 

En son 27-28 Şubat 2007’de Sivas’ta Proje ofisi ekibi olarak bir araya geldik. 
2007 yılında zamanının çoğunu Sivas Projesine ayıracağını belirtti. Nisan ba-
şında ameliyat olacağını öğrendiğimde kendisiyle telefonda görüştüm. Ameli-
yat olduktan bir hafta 10 gün sonra Sivas’a geleceğini belirtti. Fakat ameliyat 
sonrası bana gelen üzüntülü haberle deyim yerindeyse ‘’yıkıldım’’. Şu anda bile 
Hocamızın aramızda olmadığına hala inanamıyorum. Hocamızın düşünceleri, 
davranışları bize hep ışık tutacaktır. Hocamın öncülüğünde kurulan SÜRKAL ’ı 
ve çalışmalarını yaşatmak, ilerletmek için elimden geleni yapmaktayım ve bun-
dan sonraki süreçte yapmaya devam edeceğim.

SAYIN HOCAMI SAYGIYLA ANIYORUM.
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İclal Kamsız
SÜRKAL Ankara

Biz Ahmet bey ile 1984 yılının Mayıs ayından itibaren birlikte çalışmaya baş-
ladık. Çalışma arkadaşlarına karşı güler yüzlü, dürüst, sevgi dolu bir insandı. 
Onların gelişmeleri ve yenilikleri öğrenmeleri için daima yardımcı olurdu. İşe 
gireli henüz 20 gün olmuştu. TKV’de sekreterler için bilgisayar kursu başla-
yacaktı. Kurs çalışma saatleri içinde olduğundan birlikte çalıştığım arkadaşım 
“ben öğrenir, sana öğretirim” demişti. Ben de yeni olduğumdan olur dedim. 
Ama Ahmet bey, birlikte çalıştığım arkadaşıma İclal’de sizinle birlikte kursa ka-
tılsın ben idare ederim diyerek benim de bir an önce öğrenmemi sağlamıştı.

Birlikte çalıştığımız yıllar boyunca hata yapan, yardıma ihtiyacı olan herkese 
çok büyük destek olmuştur. Onları hoş görür ve çalışmalarına devam etmele-
rine olanak sağlardı.

Vakıf’taki yoğun çalışmalarımızın olduğu rapor dönemlerinden birinde Ahmet 
bey benim masamın önünden geçerken ajandamı tersten okumuş. Bana bu-
gün de toplantı var ben oraya gidiyorum dedi. Ben de bilgisayarda rapor ye-
tiştirmeye çalışıyorum. Hiç dönmeden “tamam efendim” dedim. O toplantıya 
da çok ısrarla çağırmışlardı. Ahmet bey gitti. Dönüşte “hem ısrarla çağırıyorlar, 
hem de kendileri toplanmıyor, iki saat bekletiyorlar” diye söylenerek döndü. 
Akşam iş bitimi ajandaya bakınca aslında o toplantının ertesi gün olduğunu 
benim bir gün önceye hatırlatmak için yazdığımı anladım. Kendisine söyleyin-
ce, “o yüzden beni karşılarında görünce şaşırdılar” dedi. Onlar da bir şey belli 
etmeyip madem gelmiş bugün yapalım demişler ama tabii Ahmet beyi biraz 
bekletmişler. Böylece toplantıya bir gün önceden gitmiş oldu.

Ahmet bey her zaman kalbimde olacak ve onu her zaman saygı, sevgi ve 
şükranla anacağım.
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Duygu Soyer
SÜRKAL Ankara

Ahmet SALTIK Anısına

Tanışmamız 2007 Şubat’ında bir telefon konuşmasıyla gerçekleşti. Oysa hem 
üniversite yıllarında hem sonrasında çalışmak için birkaç kez başvurduğum 
kuruluşlardan biriydi SÜRKAL. Yereldeki çalışmaları ve başarılarıyla Dernek 
hakkında; bilgisi, deneyimi ve karizmasıyla Dernek Başkanı hakkında çok şey 
duymuştum. İlk kez 2002 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafın-
dan düzenlenen “UNDP Projelerinin Denetimi” toplantısında gördüm Ahmet 
Saltık’ı. Beş yıl sonra iş görüşmesi için Derneğe gittiğimde beni karşılayışı, 
elimi sıkışı ve yürek dolusu sesiyle benimle konuşmasının ardından “Hocam” 
diye hitap edecektim kendisine. Ve çok geçmeden öğrenecektim sadece be-
nim değil, bu camianın Ahmet hocası olduğunu. 

Sadece 3,5 ay birlikte çalışma şansımız oldu; ancak ilk günden itibaren öğren-
meye başladım kendisinden:

İlk tanışma ve görüşme için Derneğe gittiğimde kendi isteğiyle işten ayrılan 
bir çalışana ödenecek kıdem tazminatı söz konusuydu. Benim dışımda olan 
konuşmaya dâhil olup; Ahmet hocanın da çok iyi bildiğinden emin olduğum iş 
kanunuyla ilgili bir iki cümle söyledim. Ahmet hocamın cevabı ondan aldığım 
ilk dersti: “İş hukuku açısından haklısın ama bizim için önemli olan insanların 
yıllardır harcadığı emeklerin karşılığını bulmasıdır.”

Sivas’ta kadınlara yönelik küçük bir proje gerçekleştirilecekti. Ahmet hoca 
proje dokümanı ve bütçe üzerinde çalışmamı istedi. Finansman dış kaynaklı 
olacaktı ve bende nereden edindiğimi bilemediğim bir eğilimle “dolgun” bir 
bütçe hazırlamıştım. Ertesi gün Ahmet hocayla bütçe üzerinde çalışırken bir iki 
kalemi neden koyduğumu sordu ve ikinci dersi, projecilik anlayışı üzerine, beni 
biraz da utandırarak verdi: “Para o kadar da önemli değildir Duygu’cuğum.”

Bir ihaleye ortak olarak girmeye hazırlanıyorduk. Lider kuruluş tarafından ta-
lep edilen dokümanları toparlarken Ahmet hoca bir hafta sonra ameliyata gire-
ceğinin haberiyle geldi. Sakinliğinin altındaki telaşla bulduğu tüm klasörleri ve 
CD’leri getirmeye başladı. “Hocam ben bir şeyler yazayım; sonra da sizi bekle-
yeyim son haline getirmek için” dedim. Gülümsedi; “Bu işlerde bekleme olmaz 
Duygu, hazırlayın ve gönderin.”

Ameliyata girmeden iki gün önce, ofisteki son gününde, yapılacak olan bir 
toplantıyla ilgili SÜRKAL görüşünü öğrenmek için peşinde dolaşıyordum. 
Projede gerçekleştirilecek bir faaliyet için finansman kuruluş bir eğitim orga-
nize ediyordu ve ben hangi noktalara dikkat etmem gerektiğini Ahmet hoca-
dan öğrenmeye çalışıyordum. Yoğundu, işleri toparlamaya çalışıyordu; ama 
benim de peşinde olduğumun ve zaman kolladığımın farkındaydı. Odasına 
çağırdı beni. Aldığım notlara ve toplantı gündemine baktı: “Bu işlerin bel ke-
miği saha ekipleridir. Ve saha ekiplerimiz çok yoğun çalışıyor. Biz planlamala-
rımızı yaparken her zaman onlara gereksiz iş yükü yaratmamayı göz önünde 
bulundurmalıyız.”
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Sanırım tanışıp da emeğinin geçmediği veya bir şey öğretmediği kimse yok 
hayatında. Aslında ben de derneğe Ahmet hocadan çok şey öğrenme umudu 
ve heyecanıyla gelmiştim. Şimdi 3,5 ayda ondan öğrendiğim ve yukarıda kı-
saca ifade etmeye çalıştıklarımın yanına, yıllardır birlikte çalıştığı ve birçoğuna 
deyim yerindeyse “hocalık” ettiği insanların bilgi ve deneyimlerini ekleyerek 
öğrenme sürecime devam ediyorum. 

Hocam, yokluğunuz her daim hissedilmekle birlikte geride emanetinizin değe-
rini bilen ve birlikte çizdiğiniz yola yürek koyan insanlar bıraktığınızı bilmenizi 
isterim. Gözünüz arkada kalmasın. 
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Yılmaz Balaban
SÜRKAL Kars

Saygı Değer Hocam

Ben sizinle tanıştığım ilk günden beri kalkınma alanından daima bir şeyler öğ-
rendim. Sizi kaybettiğimize bir türlü inanmak istemedim, sizi daima Ankara’da 
bir şeylerle uğraştığınızı, bizlere ışık tutuğunuzu düşünüyorum. Bir gün arayıp 
şu eğitimi organize edelim diyecekmişsiniz gibi garip bir beklenti içindeyim. 
Sizin bana söylediğiniz ve benim kulağımda bir küpe olan ‘Kalkınma bir öğ-
renme sürecidir, hepimiz öğreniyoruz, bir şey bilmiyorum diye korkma hep 
birlikte öğreniyoruz, öğrenmeye devam edeceğiz’ bana göre çok anlamlı ve-
cizeniz benim kalkınmaya alışmamı ve sevmemi sağladı. Sizin bana arabayla 
aran nasıl demeniz, benim de hocam araba sürmede kalkınma gibi her gün 
bir şeyler öğreniyorum dememden sonra, sizin de bana tabi ki benzer yanları 
var ama araba kullanmak çok dikkat ister çok dikkatli ol, yılma sabırlı ol, böy-
le şeyler olur, benimde başıma böyle vakalar geldi birçok insanın da başına 
böyle olaylar gelir, ders almasını bilmek lazım demiştiniz. Ben de o günden 
sonra artık daha dikkatli kullanıyorum ama yine de bazı talihsizliklerden kurtu-
lamıyorum. Kalkınma camiası bir devini bizler de hocamızı, arkadaşımızı ve bir 
büyük dostumuzu kaybettik. Hocam keşke sizinle daha çok çalışma şansımız 
olsaydı sizin daha çok bilgi ve birikimlerinizden faydalanma şansı bulsaydık, 
sizi hiçbir zaman unutmayacağız yüreğimizin hep bir yerinde siz olacaksınız. 
Bu satırları yazmaya bir türlü elim gitmedi hocam, çok zamansızdı ve çok yer-
sizdi ayrılışınız.
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Özkan Kaya
SÜRKAL Eski Çalışanı 

Hocam ile tanıştığım zamanı hiç unutamam. Daha önce TRT GAP’ta program-
larını seyrediyordum zaten. Birlikte çalışacak olmanın heyecanı vardı. Ayrıca 
bir T.V programcısı ile de ilk kez tanışacaktım, bu da heyecanımı arttırmış-
tı. Salona girdiğinde onu karşılayan arkadaşım ile selamlaşırken gür sesini 
duymam, arkadaşların bizleri tanıştırması, elini sıkmam, insan olarak müthiş 
nezaketi beni çok etkilemiş ve heyecanlandırmıştı. Daha sonra 3 yıldan fazla 
bir zaman beraber çalıştık. Bu üç yıl boyunca benim en zevk aldığım zaman-
lar hocamın eğitimler için proje alanına gelmesiydi. Kendisinden her konuda 
birçok şey öğrendim. Kars’ta gördüğü ayakkabı boyacısıyla sohbetini ve bir 
sonraki Kars ziyaretinde bu çocuk için satın aldığı okul çantasını ona vermek 
için çocuğu az aramadığımızı hiç unutmam, ya da Sim-Er otelde eğitimden 
sonra oradaki garsonlara bahşiş vermek için, benimle o soğukta çarşıda ban-
kamatik arayıp durduğunu ve çalışan bankamatik bulamadığını, sonra benden 
borç alıp çocuklara verdiğini ve ertesi gün Ankara’ya varır varmaz paramı geri 
yollama gayretini hiç unutamam. Bu hümanist felsefeden istemeseniz de al-
mak zorunda kalıyorsunuz. Bugünün toplumunda unutulmaya yüz tutmuş bir 
sürü eski iyi özelliklerimizi yine ondan öğreniyorduk. O gür ve güven dolu sesi 
hala kulaklarımda. 
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Tarık Aslanbaş
SÜRKAL Eski Çalışanı, Çıldır

Doç Dr. Ahmet Saltık hoca bence çok güzel anılarıyla ölümsüzleşmiş olup 
kişiliği, bilgisi, olaylara yaklaşımı, iletişimi, iş konusundaki titizliği, insanlara bir 
şeyler kazandırmak ve bilinçlendirmek için büyük uğraş veren deneyimlerini 
en güzel biçimde aktaran ve bizlere yaptığımız işi sevdiren kırsal kalkınmanın 
duayeni idi. Özellikle bir konu anlatırken anlatım tarzı uzman ve karşıdaki insa-
nın anlayabileceği dille espri katarak konuşarak sohbetini doyumsuz kılardı. 
Maalesef birçok anıları arkasında bırakıp bu dünya’dan göçtü. Ama insan ar-
kada bıraktığı anılarıyla ve esersiyle hatırlanır ya Hocamız yaptıklarıyla zaten 
gönüllerde yer etmiştir. Onun için kelimeler yetersiz kalır çünkü onun yaptığı 
işler yazmakla bitmez. 

Unutamadığım anılar

Erzurum Uzundere’ ye sera gezisine gitmiştik. Fakat hocam yoktu. Daha son-
rasında Kars Simer Otelde oryantasyon toplantısında o gezinin fotoğrafları 
slayt şeklinde izlenirken hocam bana bakıp, kafasını öne birkaç kere sallaya-
rak “Tarık’ta çok şık olmuş” dedi, ben güldüm. Tarık benim en yakışıklı perso-
nelim demişti. Bende teşekkür ettim. 

Erzurum Polat Otelde ara değerlendirme toplantısı için gittiğimizde önce ofis-
te idik. Orda toplantı için hazırlık yaptık işlerimiz bittiğinde otele gitmek için 
çıktık. Ahmet Hocanın kullandığı arabaya 2 arkadaş bindik. İkimizde şaşırıp 
arka koltuğa oturmuştuk ki hocam bize dönerek güldü ve “arkadaşlar nereye 
gidiyorsunuz, şoförünüz sizden talimat bekliyor” dedi. Biz biraz mahcup bi-
razda gülerek çok tuhaf olduk. Tabi bizden ses çıkmaz oldu. Sonra hocamız 
tekrar gülümseyerek “ya arkadaşlar bari biriniz öne gelin, beni şoför mü ettiniz 
yoksa” dedi. Biz estağfurullah hocam dedik ve ben hemen arabanın kapısını 
apar topar açıp yanına oturdum. Sonra espri yaparak ya Tarık sen benim sağ 
kolumsun artık benim sağımda olacaksın dedi. 

Kars Simer Otelde toplantı esnasında bize eğitim verdi. Toplantı sonunda de-
ğerlendirme yaparken toplantıya katılan personele eğitim konuları hakkında 
neler anlatıldığını sordu. Bizde 2-3 günlük eğitimin vermiş olduğu yorgunlukla 
anlatılan konuların çok az bir kısmını anlatabildik. Sonra hocamız bize arka-
daşlar herhalde uykunuz geldi dedi. Ve insan anlatılan konuların ancak % 5 ‘ini 
hatırlayabilirmiş diyerek durumu idare etti. Espri ortamı oluşturdu. 
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Ömer Sütoğlu
SÜRKAL Eski Çalışanı, Olur

Değerli Bilge Ahmet Hoca…

Ahmet hocamı en iyi nasıl anlatabilirim diye düşünüyorum. Çünkü nadirde 
olsa insanları kelimelerle anlatmak bazen kolay olmuyor. Çünkü ben bazı şey-
leri Ahmet hocamdan öğrendim. İnsan sevgisinin en ince detayını ve hiç tanı-
madığı halde küçük bir bilgi olsa dahi insanlara bir şeyler öğretme savaşına 
katılmış birkaç insandan bir tanesiydi, değerli hocam. İyiyi ve güzeli anlatmak 
çok basit, ama söz insanlık için savaşan bir isme gelince geniş kapsamlı keli-
meler bulmak gerçekten çok zor. 

Ahmet hocamla bir Yerel Kalkınma Elemanları Oryantasyon Toplantısında ta-
nıştırıldım. İlk elimi sıktığında çok babacan tavırlarla gözlerimin içine baktı. 
Gerçekten çok etkilenmiştim. Çünkü yılların ona hediye etmiş olduğu ağarmış 
beyaz saçlarıyla ve çok hayran olduğum o güzel gözleriyle merhaba demişti 
bana, sonrada bizim yerel kalkınma elemanımız bu çocuk mu diye çok seve-
cen bir şeklide sormuştu bu soruyu diğer ağabeylerime, ağabeylerimden evet 
cevabını alınca bana ismin ne diye sordu bende Ömer dedim. Sonra toplantı 
esnasında birkaç defa daha göz göze geldik ve Ahmet hocanın bana kanının 
ısındığını fark ettim. Çünkü beni izliyor ve beni tanımaya çalışıyordu. 

Ben bir insanın birçok fazileti bir arada taşıdığını pek nadir görürüm. Ahmet 
hocanın en güzel yanı, üzerinde taşıdığı insani meziyetleriydi. Hocam çok iyi 
bir eğitimci, onun yanında mükemmel bir yönlendirici konumunda duruyordu 
ve toplantı masasının başköşesinde oturarak bizim toplantı esnasında yap-
mış olduğumuz basit hataları çok nazik bir dille düzeltiyordu. İlk toplantıdan 
çıktıktan sonra beni sevdiğini anlamıştım. Çünkü toplantıdan sonra SÜRKAL 
ailesine hoş geldin demişti. 

Ahmet hocamla ikinci güzel anım Kars Simer Otelde diğer Yerel Kalkınma Ela-
manlarıyla yapılacak olan oryantasyon eğitiminde olmuştu.

Otele gidip yerleştikten sonra saat 6 gibi lobiye indim, diğer arkadaşlar da gel-
miş, herkes otele yerleşmiş, sohbete başlamışlardı. Aralarında koyu bir sohbet 
vardı. Sanki herkes birbirini çok iyi tanıyor ve bir o kadar da iyi anlaşıyorlardı. 
Ben hemen tanıdık yüz olan Özkan abimin yanına gittim. Yanına oturdum. Öz-
kan abim beni tanıştırdı diğer Yerel Kalkınma Elemanlarıyla, daha sonra hep 
beraber yemeğe inildi. 

Yemekte çok büyük bir aile gibi kocaman bir yer kaplamıştık, ben bundan 
büyük bir haz duydum; çünkü o kadar güzel ve sıcak bir aileye sahip oldu-
ğuma o gün inandım ve kendimi gerçekten çok şanslı hissetim. Daha sonra 
Ahmet hocanın da yemeğe sonradan katıldığını gördüm. Masamızın yanın-
dan geçerken hafiften gülümsedi, bende onu gördüğüme çok sevinmiştim. 
Çünkü çok babacan bir tavır sergiliyordu. Yemeklerimizi yerken gerçektende 
gülünecek bazı olaylar oldu. Çünkü hemen önümde 3 tane çatal, 3 tane kaşık 
ve 3 adet çeşitli boylarda bıçak vardı. Tabi en tanıdık sima olan Özkan abime 
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gülümseyerek abi bu masa beni aşar dedim ve gülmeye başladık. Tabi Ahmet 
hocanın da dikkatini çekmişti ve hemen anladı benim ortama biraz Fransız 
olduğumu ve karşı masadan Ömer alışırsın diye o da gülmüştü. Ertesi gün 
eğitime başlarken herkes kendine bir yer belirlemişti tabi ben de kendime en 
iyi görebileceğim bir alan arıyordum ki Ahmet hoca “Ömer sen buraya gel, sen 
benim yanımda oturacaksın” dedi. Bende eğitim malzemelerimi aldım hemen 
hocamın yanına geçtim.

Bana, Ömer oğlum bak ağabeylerini iyi dinle ve iyi not al sana çok lazım ola-
cak demişti. Anladım ki Ahmet hocam gerçektende bana diğer arkadaşlarım-
dan daha fazla ilgi gösteriyordu. 

Bir anda seminerin maskotu haline gelmiştim. Ahmet hocayla birlikte çay iç-
mek kadar keyif veren bir ortam görmedim hayatımda sanırım. Sonra bir çay 
molası verildiği anda kursa başlamadan önce biraz daha samimi olduğum Ke-
mal abiyle sohbete başladık. Sohbetimiz o kadar koyu bir hal almıştı ki Ahmet 
hocanın da bize kulak kabarttığını fark edemedik. Bütün grup bir oturuyor, biz 
ise Kemal abiyle beraber diğer masada beraber sohbet ediyorduk. Kemal abi 
iş tecrübelerinden bahsederken birden Ahmet hoca; “Kemal oğlum şu çocuğu 
rahat bırak artık, engin bilgilerini getirde bizimle paylaş” demez mi; seminerde-
ki bütün ağabeylerim benim o halime çok gülmüşlerdi..Gerçekten çok komik 
bir anı oldu ve Ahmet hoca benimle ne zaman sohbete başlasa, Kemal yine 
sana engin bilgilerini anlatıyor mu diye soruyordu.

Ahmet hocam benim şu yaşıma kadar tanıdığım en bilgili ve bir kadar da se-
vecen bir insandı. Şu an kendimi çok şanssız hissediyorum. Çünkü bana göre 
Ahmet hocamla çalıştığım 3 yıl çok kısa gelmişti. 

Bu kadar bilgi birikimi olan bir insanı kaybettiğim için çok üzgünüm. . 
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O. Kemal Özdemir
SÜRKAL Eski Çalışanı, Erzurum

Toplum Kalkınmasının Yüreği Ahmet Hocam

Ahmet hocamla 2002 yılının İlkbahar ayında Şenkaya’da tanışmak nasip oldu ve 
geç oldu ama gurbet işte neylersiniz bugün (03.12.2007) akşamüstü, Rahmetli 
olduğunu Mahmut beyden gelen mesajla öğrendim ve şok oldum. Hocamla ta-
nışmak belki sıradan bir tanışmaydı, tabi o zaman Şenkaya’da kırsal kalkınma 
nedir, nasıl oluyor, SÜRKAL nedir, ne iş yapar hiçbir bilgim yoktu. 

Ahmet hocamın ilk anda sosyolog olduğunu, Doç. Dr. olduğunu SÜRKAL’ın Yö-
netim Kurulu Başkanı olduğunu hiç anlayamadım. Çünkü çok ama çok müte-
vazıydı, konuşurken insanı çekiyordu kendine. O gün benim katıldığım 2. İKK 
(İlçe Kalkınma Kurulu) toplantımızı yaptık, benimde SÜRKAL da gönüllü olarak 
çalıştığım günlerdi o günler. 

Eylül ayında SÜRKAL’da resmen işe başladım. Ahmet hocamı yakından tanıma 
fırsatını Kasım ayının ilk haftasında Kars’ta 3 gün süren “Yerel Kalkınma Eleman-
ları Oryantasyon Toplantısı”nda buldum. Bu toplantıda hocamdan proje eğitimi 
aldık. Bu toplantı esnasında, Ahmet hocamla, sevgili Muharrem beyin arasında 
güzel bir tartışma geçti ve bu tartışma çok hoşuma gitmişti. Bu tartışmadan bir 
kesit aktarmak istiyorum! 

Muharrem bey, pilot köylerde çalışırken kalkınma stratejilerinden bahsediyordu. 
Arkadaşlar dedi; Köylerde Kalkınma Programlarında çalışırken, köydeki ileri ge-
len insanlardan iyi yararlanmalıyız, bu insanlar kalkınma hedeflerine ulaşmak için 
temel gruplara giderken bize yardımcı olacaktır. Muharrem bey, her zamanki gibi 
çok güzel, düşünceli ve çok iyi bir niyetle bu sözleri sarf etmişti. Ancak daha sözü 
yarı bile olmadan Ahmet hocam böyle bir şey olamaz dedi. Biz kimseden yarar-
lanmayız, bizim tek amacımız o insanları refaha kavuşturmaktır. Ben bu yararlan-
ma sözünü kabullenemem diye sert çıktı. Muharrem bey ısrarla hocam ben öyle 
demek istemedim dedi ve bizde onu çok iyi anladık ama hoca kızmıştı bir kere. 

Kolay değil tabi hayatını kırsala, köylüye, yoksula adamış bir insan hiç köylüsüne 
toz kondurur mu? Şunu tüm samimiyetimle aktarmak istiyorum; Ben hayatımda 
böyle güzel bir oluşumda çalışmamıştım. Niye mi? Açıklayayım; bize öyle bir yol 
haritası çizildi ki, biz bir çuval tohumdan binlerce tohum elde etmeyi öğrendik- öğ-
rettik, eski para 1 milyarla, milyarlarca liralık hayvan zayiatına neden olan brusella 
hastalığıyla mücadele etmeyi öğrendik – gösterdik, Şenkaya deyimiyle bire üç 
ürün alınabilen tarlalardan, bire kırk ürün alınabileceğini öğrendik- gösterdik. 

İnanın yapılan o güzel işleri yazarak bitirmek çok zor. İşte Ahmet hocamın li-
derliğindeki bu kurum Doğuda çok tohumlar ekti ve eminim çokta ekecek. İçi-
mizdekine, çevremizdeki zenginlikleri tanımamıza, uyandırmamıza ışık tutmaya 
devam edecek. Sen rahat uyu hocam inan seni hayatım boyunca hep sevgiyle 
ve övgüyle anacağım ve gururla anlatacağım.
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Türkan Özcan
Zara-Sivas

Ahmet Saltık Bey’le 28 Şubat 2007 tarihinde Zara’da bulunan evimizde tanış-
tım. Tabii tanışmadan önce Ahmet hocamızı televizyon kanallarında (TRT- Ne 
Yapmalı? Programında) izlemiştim. SÜRKAL kapsamında yapılan faaliyetleri 
ve bu faaliyetler çerçevesinde Ahmet Hocamızın Sivas’a geldiğini eşimden 
dolayı biliyordum. Eşim, Ahmet hocanın kişiliği, tecrübesi hakkında daha önce 
bana bilgiler vermişti.

28 Şubatta 2007’de Zara’ya bir toplantıya gelmişti. Toplantı sonunda eşim 
beni aradı. Ahmet hoca ve SÜRKAL Sivas çalışanlarıyla bize kahve içmeye 
geleceklerini söyledi. Buna çok sevindim ve çok heyecanlandım. Bir süre son-
ra eve geldiler. Oturdular, tanıştık. Karşımda çok mütevazı, olgun ve babacan 
bir insanı görünce heyecanım azaldı. Daha rahat davranmaya başladım. Kah-
ve hazırlarken, mutfakta Duygu ve Nagata hanımla sohbet ettim. Bu esnada 
kahve süresi uzamıştı. Ahmet hoca bana seslenerek ‘’Türkan hanım neden 
yanımıza gelmiyorsunuz? Sizinle tanışmaya sohbet etmeye geldik, yoksa çeki-
niyor musunuz?” demişti. Bir ülkede başından geçen bir olayı anlattı. Orada 
bayanlar mutfakta yemek hazırlar, fakat servisi erkekler yaparlarmış. Bayanlar 
eve gelen erkek misafirlere görünmezlermiş. Bana “sen de mi onlardansın?” 
diye seslendi. Ben de ‘’hayır Ahmet bey ben Nagata hanıma Türk kahvesinin 
tarifini veriyorum’’ dedim. Kahveler içildi. Biraz sohbet ettik. Yemek hazırlaya-
yım dedim. Ahmet bey de zamanlarının olmadığını fakat, bir sonraki gelişlerin-
de yemek için geleceklerine söz verdi. Kızım Simge Helin’i çok sevdi. Simge 
Helin de hocamıza ‘’sakallı dede’’ diye hitap etti. 

Tanıştığımıza çok memnun oldum, kısa bir süre sonra kaybettik. Hocamızı 
saygıyla anıyorum.
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Aygül Fazlıoğlu
Ankara

Sevgili Hocam,

Yıl 1993… aylardan Ocak… İçi sağlı sollu kitaplarla dolu dolaplar, üzerinde 
kırsal kalkınma ile ilgili kavramların yazılı olduğu bir yazı tahtası ve o gün ya-
pılacaklarla ilgili gündem, duvarlarda yoksullukla ilgili resimler, uzun altı açık 
dikdörtgen bir masanın arka tarafında siz oturuyordunuz Ahmet hocam hatır-
lar mısınız?

Ocak ayının ikinci haftası Küçükesat’taki TKV’nin binasına elimde bir referans 
mektubu ile size geldim. Beni karşınıza alıp “ ne zaman mezun oldunuz, iş 
tecrübeniz var mı, güneydoğuyu biliyor musunuz, kadın konusunda çalışma-
larınız var mı?” vb. sorular sordunuz. Bir saate yakın benimle sohbet ettiniz. 
Odanızda benimle daha sonra aynı projede çalışacak olan arkadaşlar “ bizim 
sosyologa ihtiyacımız yok” dediler. Siz arkadaşlardan gelen bu tepkiye çok 
şaşırdınız. Ancak, güven veren bir o kadar da otoriter sesinizle mavi gözlerinizi 
kocaman açıp “ hayır bu iş burada bitmiştir, Aygül yarın işe başlıyor” dediniz.

O an ne diyeceğimiz bilemedim. İçimde size gelirken hiç umut yoktu, ancak 
sizinle sohbet ederken bende içimden “ lütfen Allahım sebebini kıl ki, ben 
burada bu hoca ile çalışayım” diye dua ettim. Ve mucize gerçekleşmişti, işe 
alınmıştım. 

Bu benim ilk işim ve hocam sizde benim ilk yöneticimdiniz. Ben üniversitede 
hiç öğrenciniz olmadım, ama her nedense sanki yıllardır öğrenciniz gibiydim. 
Her sabah büyük bir keyifle herkesten önce işe geliyordum. Sizin tüm ofisteki 
arkadaşlarla çok sık yaptığınız dikdörtgen masa toplantılarının artık bir katılım-
cısı olmuştum. Sizden çok şey öğrendim. Neler mi? Kırsal kalkınma, yoksul-
luk, aile, demokrasi, yönetişim, dürüstlük, kadına değer, adalet, çok çalışmak 
ve alçak gönüllülük bu diziyi çok daha uzatabilirim. Bunlar sizin etrafınızdaki 
insanlara aşıladığınız temel değerlerdi.

Hocam bizi yalnız bıraktınız… Giderken bizimle vedalaşmadınız bile… Sizi, 
aradığımda bana “ küçük bir operasyon olacak, merak etme bir hafta son-
ra çıkacağım… Hatta sizin toplantıya da katılacağım… Çıktığımda görüşürüz.” 
“dediniz. Siz her zaman sözünüzü tutardınız… Ama bu defa verdiğiniz sözü 
tutmadığınız gibi gelemeyeceğinizi de söylemediniz… Bize vedanız böyle mi 
olacaktı… 

Biz şimdi kime HOCAM diyeceğiz. HOCAM sizi çok ama çok özlüyoruz…
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Doç. Dr. Şaban Maraşlı
Kafkas Üniversitesi, Kars

Ahmet Hoca…
On beş yıl aradan sonra bir gün fakültedeki odama ansızın gelip “tanıdın mı 
beni?” diyen sınıf arkadaşım Tahir Dadak vasıtasıyla tanıdım Ahmet hocamı. 
Sadece O’nu değil. Zekayi abiyi, Rahmi abiyi, Muharrem abiyi, Sibel ablayı, 
Mahmut’u, Levent’i ve diğer arkadaşları… Yani SÜRKAL ailesini.
Tanır tanımaz da çok sevdim onları. Sanki yıllardır -birbirimizden haberliymişiz 
gibi- farklı yerlerde benzer amaçlar için çalışmışız. Ne yaşamları, ne de yaptık-
ları hiçbir zaman farklı, ayrıksı ve yabancı gelmedi bana. 
Aralarında olmaktan her zaman çok keyif aldım. Sıcak, dostça, güven veren bir 
aile ortamı ve bir şeyler alabileceğiniz ya da bir şeyler katabileceğiniz bir okul 
gibiydi SÜRKAL. 
Ve bu ailenin babası, bu okulun başöğretmeni Ahmet hocaydı. O SÜRKAL’ın, 
SÜRKAL onun her şeyi idi.
Bazen Kars’a geldiğinde, bazen de SÜRKAL ziyaretlerimde Ankara’da görür-
düm Ahmet hocamı. Toplasanız en fazla on beş kez bir araya gelmişizdir. An-
cak ilk tanışma dönemlerindeki mesafeli ilişkiler dışında her karşılaşmamızda, 
sanki çok eski yıllara dayanan bir dostluğumuz varmış gibi son derece yakın, 
açık ve samimi bir havayı paylaşmışızdır. Parıldayan ışıklı mavi gözleri, hep 
muzipçe ve çocuksu bir gülümseme ile bakardı. Bu bakışı, engin bir zeka ve 
güçlü bir kavrama yeteneğinin kanıtı gibiydi. Ön sezisi ve algılama yeteneği 
son derece kuvvetli idi. Onunla konuşmaktan hiçbir zaman sıkılmadım. Aksine 
çok keyif aldım ve çok yararlandım. 
Doğubeyazıt’taki Flor sorununa ilişkin toplantı (King Otel/Ankara) ve BTC top-
lantısındaki (Bikent Otel/Ankara) performansı hala gözümün önünde. Yabancı 
dili Fransızca olduğu halde beden dilini de kullanarak yaptığı İngilizce sunum-
lar ne kadar keyif vericiydi. Ne kadar imrenmiştim…
Hocamla ilgili çok şey anlatabilirim. Ama bugün de hatırladıkça güldüğüm bir 
olay var onu paylaşmakla yetineyim:
Hocamın numarası benim telefonumda “Ahmet Hoca” olarak kayıtlıdır. Bir ara 
alfabetik sıra gereği rehberimdeki ilk numara onun numarası idi ve telefonun 
güvenlik kilidini de kullanmıyordum. Gayri ihtiyari şekilde tuşlara bir baskı ol-
duğunda benim telefon otomatik olarak Ahmet hocayı ararmış. Bir değil, beş 
değil… Her farkına vardığımda mahcup bir şekilde arardım kusura bakmayın 
diye… Her defasında gülerek “Fena mı Şaban hocam, bu sayede görüşmüş 
oluyoruz. Ne var ne yok” diye devam ederdi konuşmaya.
Ahmet hocamı aşağı yukarı her gün hatırlıyorum. Adı telefon rehberimde kayıt-
lı; e-ileti adresi, adres listemin ilk sırasında; Kars Süt Fabrikası ile ilgili kitabı her 
zaman masamın üzerinde. Yani bir gün olmasa diğer gün mutlaka görürüm 
“Ahmet Hoca”yı, ahsaltik@hotmail.com’u ya da “Doç.Dr. Ahmet Saltık”ı…
Saygılarımla Hocam…
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Av. Mehmet Beşir Ayan
Mardin Barosu Başkan Yardımcısı

Ahmet Hocamın Anısına 

Yıl 1996. Yer Mardin. ÇATOM’ların ilk yılları. Heyecan doluyuz. Projenin partne-
ri olan Türkiye Kalkınma Vakfından ziyaretçilerimiz gelecek. Aylardan Kasım. 
Soğuk bir güne rağmen güneşli bir hava. Ve misafirlerimiz geliyor. 

Beyaz saçlı ve mavi gözlü, üzerindeki mavi gömleği ile özdeşleşen Ahmet hocam 
kapıdan içeri giriyor. Daha önce telefonla görüşmüşlüğümüz olmuştu. Fakat şim-
di yüz yüze tanışıyorduk. Hemen toplantıya geçiyoruz. Yapacak çok işimiz var. 

Ve ÇATOM’lu yıllarda onunla katıldığımız nice toplantılar ve oryantasyon eği-
timleri. Her eğitimde bizi öncelikle iyice dinler ve ondan sonra toplantının ana 
şemasını oluşturacak konuşmasını yapardı. Kızdığı zaman kızgınlığını hemen 
belli etmezdi. Konuşma sırası kendisine geldiğinde öncelikle sol elli ile göğsü-
nü ovalar, saçlarını düzeltir ondan sonra konuşmaya başlardı. Göğsünü ovala-
dığı anda onun bir şeylere canın sıkıldığını hissederdik. 

Pozitif enerjiyi çabuk hissederdi. Çabuk algılardı. Kendisine yönelen duyguları 
cevaplandırırdı. 

Onun cesur yüreğini, 1997 yılında zamanın Cumhurbaşkanın önünde yaptığı 
konuşma ile keşfetmiştim. Tabi ki kendine göre bir siyasi düşüncesi vardı. Fakat 
o her şeyden önce bir kalkınmacıydı. Onun büyülü sözcüğü kalkınma idi. Evet 
o konuşmasında siyasetçilerin kalkınma kavramının içini nasıl boşalttıklarını ve 
nasıl ihmal ettiklerini anlatmıştı. Konuşmadan sonra salondakiler tarafından al-
kışlanmıştı. O konuşmasında da mavi gözleri ile herkesin gönlünü fethetmişti. 

1999 Yılında askerde iken ona bayram tebrik kartı göndermiştim. Bu davranı-
şıma karşılık beni aramış ve teşekkür etmişti. 

Yine askerlik dönüşü TKV ‘nin Öveçler de ki binasına ziyaretine gitmiştim. 
Toplantısı vardı. Geri dönmek istedim. Kabul etmedi. Ve toplantı sonrası bana 
epey bir zamanını ayırmıştı. Daha önceki çalışmalarımızı uzun uzun konuşmuş 
ve geleceğe yönelik projelerini anlatmıştı. 

Ahmet hocam, güzel bir insandı. Batman’da bir eğitim toplantısında bir şiir 
okumuştum kendisine. Lübnan’lı Halil Cibrandan. O da dinlemiş ve şiirin bazı 
dizelerini tekrarlamıştı. 

“Acıyla düşüyoruz yeryüzü toprağına.
Acı bir toprağa değiyor yüzümüz.
Ne çok acı var der gibi bakıyoruz birbirimize.
Sen konuşur gibi yapıyorsun,

Ben hüzün ırmağında yıkanır gibi bakıyorum.
Sen her bakışınla yeni bir acıma dokunuyorsun. 
Hayat soylu bir acıymış geriye kalan. 
Seni beni yeni kapılara iten yeni acılara.”
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Ahmet hocam, bir kalkınmacıydı. Onun ırk, dil, din, renk ayırımı gözetmeksizin 
kalkınma hedefi vardı. Bu özelliği ile bir çekim merkeziydi. Bütün farklı düşün-
ce ve anlayıştaki insanların onun bu özelliğinden dolayı daha çok kucaklıyor-
lardı. Kalkınma anlamında hayalimdeki insandı. Hep onun gibi bir kalkınmacı 
olmayı arzuladım. 

Onun, olay ve olgulara farklı perspektiften bakış açısı ile benim ruh ve düşün-
ce dünyamın zenginleşmesine ve farklılıkları algılamama neden oldu. Olaylara 
sentez gözlüğü ile bakabilmeyi ve muhakeme edebilmeyi öğrendim. Kısacası 
bana olaylara bir kalkınmacı gözlüğü ile bakabilme görüşünü kazandırdı. 

Mavi gözlü ve mavi gömlekli adam. Adam gibi adam artık aramızda yok. Onun 
vefatından bir yıl sonra haberim oldu. Duyduğumda dizlerimin titrediğini his-
settim. O güçlü insan vefakâr insan yok artık. Nedendir bilemiyorum ölüm ha-
berini almadan son bir kaç ay öncesinden hep onu düşünmeye başlamıştım. 
Hatta Ankara’ya gidecek olursam onun adresini GAP İdaresinden alıp ziyaret 
etmeyi düşünüyordum. Fakat acı haber doğrusu içimi yaktı. Ölümün acısını 
yakından hisseden biri olarak, Ahmet hocamın vefatı içimi cız etti. 

Mavi gözlü adam bu hayat yolculuğumun son anına kadar seni hatırlayacağım. 
Senin ölümünle hayatın anlamsızlığını yine anladım. Zaten hayat acı bir olgu 
değil mi? 

Sen bize her baktığında yeni bir acımızı keşfediyordun. Hayat soylu bir acıy-
mış diyordun. Sizi, beni yeni kapılara sürükleyen, yeni arayışlara iten. Sizlerde 
her bana bakışınızda yeni bir acımı keşfediyorsunuz diyordun. Hayat soylu bir 
acıymış. Senin gidişinle bunu daha iyi anladık. 

Ahmet hocamı, Halil Cibran’ın Ermiş şiirinden bir dizesi ile anmak istiyorum. 

“Aramızda bir hayalet gibi yürüdün ve gölgen, yüzümüze düşen bir ışık oldu. 
Seni çok sevdik; ama sevgimiz sözlere dökülmedi ve örtülü kaldı. Ama şimdi 
sana yüksek sesle haykırılıyor; sevgimiz önüne seriliyor. Hep yaşandığı gibi, 
ne yazık ki sevgi kendi derinliğini, ayrılma anına kadar anlayamıyor...’”
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Hanifi Eren
Diyarbakır

Kalkınmanın Kır Saçlı Aktörü Ahmet SALTIK

Düzenli not alan biri değilim. Ancak TKV’de çalıştığım süreç içerisinde not tut-
tuğum bütün defterlerimi bir kez daha karıştırdım. Gördüm ki not defterlerimde 
en fazla Ahmet Saltık’ın söyledikleri yer almaktadır. 

1991 yılında TKV’nin Diyarbakır’daki Süt İşletmesinde geçici olarak çalışıyor-
dum. Ahmet hoca, Zekayi Bakar ile birlikte süt işletmesine geldiler. Ben ve Filiz 
Söylemez işletmedeydik, ilk kez Ahmet hocayla tanıştım. Ahmet hocanın içten 
davranışı, güler yüzü ve insanı dikkate alan tavrı, saygın kişiliğini hemen ortaya 
koyuyordu. Bu ilk izlenimimde hiç yanılmadım. Hele beni Yılmaz Güney’e ben-
zetmesi ona olan saygı ve sempatime sevgiyi de ekleyerek artıyordu. 

TKV bünyesinde çalışmış her bireyin olgunlaşmasında ve TKV’nin kurumsal 
prestijine Ahmet Saltık’ın katkısı ve etkisi büyüktür. Yaşamın her alanında ka-
tılıma inanan ve bunu uygulayan biriydi. Toplantılarda herkesin kendisini ifa-
de etmesini, yemek ve eğlencelere her personelin katılmasını sağlardı. Ekip 
olmanın gereğine inanan ve içinde yer aldığı ekibi sahiplenen biriydi. Ekibin 
hiçbir bireyine haksızlık yapılmasına tahammül etmediği gibi korumacı özeliği 
de vardı. Bu durum bazen hak etmediği bazı eleştiri ve haksızlıklara uğrama-
sına da neden olurdu. 

1996 yılında TKV Genel Sekreteri Altan Ünver’in de katıldığı, geçmiş dönemin 
değerlendirmesi ve gelecek dönemin planlaması için Diyarbakır’da çok sancılı 
bir toplantı yapılmıştı. Toplantının ilk günü akşamı ekip olarak Turistik Otel’e 
yemeğe gitmiştik. Ahmet hocanın masadan ayrılmasını takiben ilerleyen sa-
atlerde iki arkadaş arasındaki tartışma istenmedik şekilde sertleşti ve fiziki 
saldırıya dönüştü. Kendisini, yönetici olmasının ötesinde ekibin lideri olarak 
gördüğümüzden durumu öncelikle Ahmet hocaya bildirerek ne yapılacağını 
belirlemeliydik. Geç saatte Ahmet hocayı uykudan uyandırdık, durumu ken-
disine anlattık. Ahmet hoca yönetici olmanın ötesinde bir dost ve bir eğitimci 
olarak davrandı ve ortaya koyduğu yöntemle ertesi günkü toplantı ve ekibin 
zarar görmesini engelledi. 

Yine TKV’nin bir bölgesindeki yönetici ve personeller arasındaki sorunların insa-
ni ölçüler içerisinde ve kendi aralarında çözmeleri için Ahmet hocanın defalarca 
o bölgeye gittiğini bilmeyen yoktur. Yani her iki olayda da Ahmet hoca salt yö-
netici olarak davranıp sorumluların işine son verebilirdi. Ancak bu işin kolayını 
seçmek olacaktı ki bu yöntemde Ahmet hocanın yöntemi değildi... 

Ahmet Saltık alışılagelen yöneticilerden farklıydı. Yönetici olmasından dolayı 
sahip olduğu yetkilerini hiçbir zaman ve hiç kimseye karşı cezalandırma şek-
linde kullanmazdı/ kullanmadı. Ama hep destek olmak ve daha iyiye ulaşmak 
için kullandı. 
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Ahmet Saltık iyi bir eğitimciydi. İnsana ulaşmanın yol ve yöntemini biliyordu. 
Mizaç ve kişilik olarak da bu özeliğe sahipti. Saha ziyaretlerinde bir kez sohbet 
ettiği insanlar onu bizden defalarca sorarlardı. Ne kadar iyi ve cana yakın oldu-
ğunu söylerlerdi. Kürt köylüleri genellikle Ankara’dan gelenleri üstten bakan, 
somurtkan ve bol bol arkası gelmeyen vaatlerde bulunan kişiler olarak tanırdı. 
Oysa Ahmet Saltık hem Ankara’dan gelmiş hem de babacandı. Diyarbakır ve 
Van’daki çalışma köylerinden çok kişinin ondan saygıyla bahsettiğine şahit 
olmuşumdur. Kır saçlı adam diye… 

Desteğe ihtiyaç duyan her kişi ve topluluğun dostuydu. Bunu davranışlarıyla 
ortaya koyar, her ortamda ifade eder ve üstüne düşeni de yapardı. Bir top-
lantıda TKV’nin Genel Sekreteri, “siz bunca hizmet götürdüğünüz insanlardan, 
piyasadan daha düşük fiyatla süt alabilir misiniz? Oysa siz bunlara daha fazla 
yardım etmek için bazen doğru olmayan çok güzel raporlar da yazıyorsunuz” 
demişti. Ahmet hoca da “biz hiç birimiz, kişisel çıkarlarımız için rapor yaz-
mayız. Biz bu insanların bu kaynağa ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu kaynağa 
ulaşmak için eğer doğruluğu tartışmalı rapor yazıyorsak da bunlar masum ve 
beyaz yalanlardır. Bizim bu desteğe karşılık bu insanlardan hiçbir çıkar beklen-
timiz olamaz” diye cevap vermişti. 

Ahmet hoca TKV’den ayrıldıktan sonra bir sohbetimizde ben kendisine; “şim-
diye kadar yaptıklarınıza dönüp baktığınızda, yaptıklarınız arasında bu zah-
mete değmiyordu dediğiniz hiç olmuş mu?” diye sordum. Bana “ben gerek-
li ve doğru olduğuna inandığım işler yaptım. Yaptıklarımı görev icabı değil, 
yapılmasının gereğine inandığım için yaptım, bu anlayışa sahip olan kişiler 
yaptıklarından pişmanlık duymaz. Olsa olsa yaptığı yanlışlarından ders çıkarır” 
demişti. 

Ben Ahmet hocayla sınırlı zamanlarda ve belli programlar dahilinde yapılan 
grup çalışmaları için bir araya gelmiş biriyim. Bu çalışmalar esnasında kendi-
sini izler ve kısa aralarda sohbet etmeye çalışırdım. Ahmet Hocayla daha fazla 
mesai yapan kişilerin elbette kendisi hakkında söyleyecekleri çok daha fazla 
şeyleri vardır. Hani yaşamda herkes kendisine modeller seçer ya benim de 
seçtiğim modellerden biri Ahmet Saltık, biri de ilkokul öğretmenin Elif Köksal 
(Eraslan) dır. Ben Elif öğretmenimden iyi bir eğitim ve öğrenme için ders ki-
taplarının yeterli olmadığını, Ahmet Saltık’tan da yetişkin yaşamı ve toplumsal 
sorumluluğu öğrendim. Eminim benim gibi kişisel gelişimine Ahmet Saltık’ın 
katkı sunduğu kişi sayısı oldukça fazladır. 

Ahmet Saltık örnek bir insan, candan bir dost, kişisel gelişmenin ve toplumsal 
kalkınmanın iyi bir aktörüydü. 
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Bayram Maral
S.S. Susuz İlçe Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı

Ahmet Hoca; Sorunlarımızı konuşurken bizden biri, Ankara’dan gelmiş bir bi-
lim insanı değil de mahalleden biri, Susuz’dan biri. Araya mesafe koymadan, 
sıcak, dostça bağlar kurabilen biri.

Hayata umutla bakmayı, birlikte iş yapabilmeyi; dostluğu, samimiyetiyle kolay 
bulunmayan, çok değerli bilim insanı, Doç. Dr. Ahmet Saltık’ın öğrettikleri ya-
şamımızı kolaylaştırmaya devam ediyor.

O bizim Ahmet ağabeyimizdi.

Unutmayacağız.
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Atif Bülbül
Öncül Köyü Muhtarı

Saygıdeğer hocam Dr. Ahmet Saltık’ı ilk kartvizitiyle tanıdım, daha sonra se-
siyle. Bayramlaşmak için aradığımda tanıştık ve köye kendisini davet ettim. 
Zaman bulursam geleceğim dedi ve değerli zamanını bize ayırarak 2005 Ha-
ziran ayında köyüme teşrif etti. Kendisiyle çayımızı içerek köylülerimizle, güzel 
mizacıyla tatlı bir sohbete başladı. Köyümüzde, SÜRKAL’ın yapmış olduğu ça-
lışmaların 2006 yılında biteceğinden bahsetti ve yapılan bu güzel çalışmanın 
bir yıl daha devam etmesi yönünde görüştük. Aradan geçen süre içerisinde 
birkaç defa kendisini aradığımda, hep aynı tatlı mizacıyla, beyefendi bir üslup-
la konuşması bizde ayrı bir sevgi bıraktı. 

Anı olarak; köyümüzü ziyaret ettiğinde seralardan birine girdik. Seradan do-
mates kopararak yediğinde “20 yıldır ilk defa bu kadar lezzetli organik domates 
yedim” demesi beni ve seracılarımızı çok mutlu etmişti. 

Ruhun şad olsun saygıdeğer Ahmet Saltık hocam.
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Burcay İlgün
Şenkaya Yaban Hayatı Koruma Derneği

Ben Şenkaya Avcılar Yaban Hayatı Koruma Dernek başkanı Burcay İlgün. 
Şenkaya ilçesi olarak son zamanlarda yaptığımız başarılı işler için SÜRKAL ve 
Ahmet hocama çok şey borçluyuz. Çünkü Ahmet hoca ve ekibi bize Şenkaya 
olarak çok şeyler verdiler ve öğrettiler. Öğrettikleri bir kaç şeyi örnek vermek 
istiyorum. 

Mesela tritikale tohumu ekilişi denemeleri ilçemiz için büyük kazanç oldu. Bu 
çalışma SÜRKAL ve Ahmet hocam sayesinde oldu. Başlangıçta 3 köyde dene-
dik bu tohumu, şimdi ise 65 köye dağıldı ve bu köylerimiz tritikaleden yüksek 
verim almaktadırlar.

Hayvancılıkla uğraşan bölgemiz için brusella denen bir hayvan hastalığı vardı. 
Bu hastalık yavru atmalara neden olmakta ve üreticileri maddi zararlara uğrat-
maktaydı. SÜRKAL ve Ahmet hoca sayesinde bu beladan kurtulduk.

Yani kısacası bizler Şenkaya ilçesi olarak Ahmet hocaya çok şeyler borçlu-
yuz.

Derneğimize Ahmet hoca ve ekibi büyük şeyler kazandırmışlardır. Derneği-
mizin Ahmet hoca ve ekibi sayesinde kapasitesi artmış ve mali olarak rahata 
kavuşmuştur.

Bunlar Ahmet hocamın önderliğindeki ekibi tarafından olmuştur 

Biz Şenkayalılar olarak, bizlere bu bilgileri, bu yolu gösterdiği için Ahmet ho-
caya minettarız. Şenkaya olarak Ahmet Saltık’ı her zaman kalbimizde sakla-
yacağız. 
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Celal Çolak
Zara Mahmutağa Çiftliği Köyü Muhtarı

Ben Zara Mahmutağa Çiftliği Köyü Muhtarı ve Dernek Başkanıyım.

Ahmet Saltık beyle ilk tanışmam Sivas’ta olmuştu. 

Sivas Büyük Otel’de gerçekleştirilen eğitim toplantısına ben de katılmıştım. 
Toplantıda biraz rahatsızlandığımdan dolayı hocam konuşurken ben uyukla-
dım. Toplantı sonunda bana “uyuyan başkan’’ diye espri yapmıştı.

Tarihini tam hatırlamıyorum, 2006 sonu ya da 2007 başıydı. Hocam SÜRKAL 
Sivas Projesindeki üye arkadaşlarla birlikte köyümüze geldi. Evimizde birlikte 
oturduk.

Oturma odasının şark oturma odasına benzediğini söyledi ve asılı duran sazı 
kim çalıyor diye sordu. Ben de oda köşesi olur bizde, buyur köşeye oturunuz, 
burası “dede köşesidir” dedim. Hocam bana; “hocayım, dede değilim” diye es-
pri yaptı. Esprilerini ve çalışmalarını unutmuyorum ve onu saygı ile anıyorum.
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Efkan Zariç
Cilavuz Kalkınma Derneği, Kars

Ahmet Hocam,

Tam anlamıyla hoca, hayatın her aşamasında örnek alınacak, eşsiz bilgisinden 
ve deneyiminden faydalanılacak bir hoca.

Toplumbilimci oluşundan mıdır, kişisel yapısından mı, yoksa hayat boyu öğ-
renme ve öğrendiklerini paylaşma, paylaşabilme yetisinden midir diye düşün-
mek çok yanlış olurdu herhalde.

Bence, hayatı boyunca öğrenmeyi ve bu öğrendiklerini kendinden sonraki ku-
şaklara aktarmayı, ulaşabildiği kadar insanla paylaşmayı, satmayı değil, pay-
laşmayı seçmiştir.

İyi bir kırsal kalkınmacı, iyi bir örgütlenme uzmanıydı. Bu bilgi ve deneyimini 
Doğu ve Güneydoğudaki birçok zorluğa, yaşanan yüzlerce olumsuz örneğe 
rağmen bizimle paylaşma yolunu seçmiştir.

İyi bir örgütlenme modeli olan SÜRKAL aracılığıyla engin bilgisini, tecrübesini 
çevresindekilerle paylaşmayı adeta görev edinmişti.

Babacan tavırlarıyla herkesin seviyesine inebilen, ölçülü ancak mesafeli ol-
mayan Ahmet hocamdan çok şey öğrendik, öğrenecektik. Aramızdan ansızın 
ayrılması bizleri tarifsiz bir üzüntüye boğmuştur.

Susuz, Cilavuz Kalkınma Derneği olarak varlığımızı ona borçluyuz. Önderimiz, 
kılavuzumuz, danışmanımız olmuştu. Fikirlerinden, eserlerinden daima fayda-
lanacağız.

Ahmet Hocam, Şuna emin olun ki! 

SÜRKAL iyi bir örnektir, zamansız gidişinizle emanet ettiğiniz ekip emanetinize 
hak ettiği gibi sahip çıkacak ve sizin çizdiğiniz yolda emin adımlarla güvenle 
ilerleyecektir. Toplumsal örgütlenmede üstlendiği misyonu yerine getirecektir.

Bölgemizde uyuyan devi uyandırmak için harcadığınız çaba boşa gitmeyecek-
tir. Tohumlarını sizin ektiğiniz her bir örgüt birer SÜRKAL olacaktır.

Örgüt olarak sizden çok şey öğrendik, sizinle var olduk, siz de bizimle yaşa-
yacaksınız.

Birey olarak çok şey öğrendim. Hayatımın her aşamasında kullanacağım, ör-
nek göstereceğim birçok şey…

Kendimi ve çevremdekileri çok şanslı sayıyorum, çünkü sizi tanıdık; ancak 
şanssızlığımız sizi “geç bulduk, çabuk kaybettik”, gönlümüzde daima var ola-
caksınız.

Rahat uyu.

“Susuz, Cilavuz Kalkınma Derneği” adına,

Şahsım adına, 

Saygılarımla.
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Temel Aslan
Olur İlçe Tarım Müdürü, Erzurum

Değerli Ahmet Saltık Hoca Hakkında

Ahmet SALTIK hocamızla kırsal alanda kalkınmanın ne olduğunu onunla birlik-
te yaptığımız projelerle öğrendik. 

Kalkınmanın bir gönüllülük ve vicdanı bir sorumluluk olduğunu hissederek 
ondan öğrendiğimiz sorumlulukla hayatımıza yeni ufuklar açtık, hocamızdan 
öğrendiklerimizle kırsal kalkınmaya yeni bakış açılarıyla projeler uygulamaya 
başladık. 

Halk adamı değerli hocam, rahat uyu, seni tanıyan genç gönüllü kırsal kalkın-
ma neferleri bayrağını senden aldıkları vicdani sorumlulukla ebediyete kadar 
taşıyacaklardır. 

Değerli hocam, şu anda Olur’lu çiftçiler sizin yetiştirdiğiniz öğrencilerinizle yeni 
proje ve kalkınma hamleleriyle buluşuyorlar. Olur’lu köylüler sizlere duacıdır.

Allahın izniyle hocamın yetiştirdiği öğrenciler, ihtiyacı olan insanlara projeler 
hazırlayarak ÇİFTÇİLERİN yaşamlarına katkı sağlıyorlar.
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İsmail Polat 
Karaurgan Kalkınma Derneği Başkan Yardımcısı 

KEŞKE TANIMASAYDIM

Yıl : 2006 Yer: Kars Simer Oteli Konu: Eğitim Toplantısı. Otele gittiğimizde Mah-
mut Sevgi tanıştırayım dedi Sürkal dernek başkanımız Sayın hocamız Ahmet 
Saltık. Ben ve Dernek başkanımız Osman Nuri Kılıç memnun olduk hocam 
dedik .

Eğitime başladık. Hocam Ahmet Bey o kadar güzel anlatıyordu ki  hocamızı 
dinlemek insana zevk veriyordu. İnsanlara bir şeyler vermek, öğretmek için 
elinden gelenin fazlasını anlatıyordu ve toplantı bitikten sonra otelden ayrıldık 
köye döndük. Aradan bir zaman geçti hocamız Sayın Ahmet Saltık köyümüze 
geldi ve hocam ile benim evime çay içmeye gittik.  Çay içerken hocam öyle 
güzel sözler anlatmaya başladı ki hanımın bile ağzı açıkta kaldı. Bunu kelime-
lerle anlatmak mümkün olsaydı bile sayfalara sığmazdı. Hocam köyümüzden 
ayrılıp Ankara’ya döndüğünde benim hanım bu hocam dediğin kim diye sor-
du, ben Sürkal Dernek Başkanı ve aynı zamanda Doçent Doktor Ahmet Saltık 
bey dedim. Hanımım yav ne kadar güzel konuşuyor, bu hocadan biraz ders 
almak lazım dedi.

Ve tarih 20-04-2007 sayın hocamızın tanrının rahmetine kavuşmuş olduğunu 
duyunca ben ve hanımım ağladık ve şöyle dedik keşke tanımasaydık hocam 
seni.
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BTC Toplumsal Yatırım Programı Ekibi

Biz hem sevdiğimiz bir dostumuzu hem de çok şey öğrendiğimiz hocamızı 
kaybetmenin acısı içindeyiz. Ahmet Hocamız başından beri BTC Toplumsal 
Yatırım Programı’na çok emeği geçenlerdendir. Programın geliştirilmesi aşa-
masında değerli katkılarını unutamayız. Yılların birikimine, deneyimine ulaş-
mak kolay değildir. Bunlara vesile olacak insanlara erişmek de kolay değildir. 
Türkiye’deki en önemli kalkınma ekolünün öncülerinden birisi ile tanışmış ve 
çalışmış olmak hem bizlere kişisel olarak hem de kalkınma programımıza çok 
şey katmıştır. 

Uygulama aşamasında da birlikte çalıştığımız Ahmet Hocamız’dan öğrendikle-
rimizi de hiç unutmayacağız. Yılların birikiminin, kazanılan derslerin hem SÜR-
KAL ekibi ile hem de diğer proje ekipleri ile paylaşılması bugün sürdürülebilir 
etkiler yaratmaya çalıştığımız projelerimizde daha güvenli adımlar atmamız için 
temel oluşturmuştur. Özellikle ihtiyaç temelli ve süreç yönelimli yaklaşımları; 
eğitim ve yerel kapasite geliştirme konusunda bizlerle paylaştığı çalışmaları ve 
deneyimlerini hep saygıyla anacağız. 

Sadece biz değil sanıyoruz ki koskoca BTC ekibi Ardahan’dan Adana’ya Ah-
met Hocası’ndan öğrendiklerini unutmayacak. Çünkü biz devam ediyoruz or-
tak hayallerimizi hayata geçirmek için. Attığımız adımlarda da hep hocamızı 
anarak devam ediyoruz; bir taraftan onu kaybetme acısını yaşarken diğer ta-
raftan da onu tanımış olmanın mutluluğunu yaşayarak devam ediyoruz. 

BTC Toplumsal Yatırım Programı ekibi olarak teşekkürlerimizi iletiyor ve say-
gıyla anıyoruz...
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Max Greco 
Berne, Switzerland

As a Desk Officer of Swiss Development Cooperation (Section Asia I) I dealt 
with contributions to development programmes in Turkey in the aftermath of 
the Van earthquake and that meant practically only cooperation with Türkiye 
Kalkinma Vakfi. My first inspection trip to Ankara and to field sites in Eastern 
Anatolia (Üzün Yaila, Bingöl, Lice, Diyarbakir, Karaja Dag) took place in April 
1979, the last one, before my assignment to Nepal, in October 1991. During 
this period, I visited TKV and Ahmet Saltik yearly, and members of TKV also 
visited Berne regularly.

As SDC preferred to support TKV’s rural development programme and was 
more sceptical at that stage of development in Turkish rural areas regard-
ing agro-business enterprises such as TKV’s large scale poultry scheme, my 
most frequent dialogue partner, beside Altan Ünver, was Ahmet Saltik, Direc-
tor of Rural Development Programmes. It is with him and his field staff that I 
discussed success and problems arising at the HQ in Ankara and during field 
visits.

Soon Ahmet and myself became friends. This was also due to the fact that 
we had no language barriers. Ahmet Saltik had studied in Nancy (France) 
and spoke fluent French, I myself had spent half a year in Paris after univer-
sity. Especially during the endless travel by car towards Eastern Anatolia, we 
discussed the chances and pitfalls of development work aimed at the poorest 
strata of the rural population and we agreed that training people and convinc-
ing and enthusing people was the right way to success and not activities of 
an anonymous governmental body bestowing infrastructure and subsidies, 
without telling the beneficiaries how to act in this changed environment.

I was struck by Ahmet’s dedication to rural development and by his pleas-
ant and respectful relationship with his field staff and with the beneficiaries. 
To him it was not important to know to which ethnical group his beneficiaries 
belonged. To TKV’s HQ he was always loyal, even when not always agree-
ing with schemes which were at that time perhaps premature in rural Turkey, 
e.g. making farmers shareholders of fodder mills or owners of relatively large 
broiler breeding operations. But we did not only talk shop – we often laughed 
our heads off! Ahmet had a sense of humour which agreed completely with 
mine. I shall never forget when we imagined being at the furthermost head of 
a development army steering towards Eastern Anatolia and shouted in French 
“en avant!”, which means “ Charge!”, just as General Rommel must have 
shouted to his men in North Africa….

I experienced Ahmet Saltik as sometimes being tired, but never upset or cross 
with anybody. His capacity to listen patiently to partners was remarkable. With 
the years, I also came to know how important his family was to him and I had 
the privilege of meeting his wife Emel and their children.

After my retirement in autumn 1997, we continued to keep in touch in writ-
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ing, and in later years, when telephoning was no longer a costly adventure, 
we talked to each other on the phone. I must have talked to him a couple of 
months before his untimely death, and I hadn’t the slightest clue that he was 
going to leave us all so quickly.

With the demise of Altan Ünver and Turgot Türkel, but particularly with Ah-
met’s death, my links to Turkey have considerably weakened. What remains 
are memories of extremely interesting periods spent together, of a common 
dedication to development, of a pleasant, humorous, modest and competent 
man, of an excellent team leader who was capable of transferring his own 
enthusiasm for a good cause to others.

Farewell, Ahmet – I shall not forget you!
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Max Greco 
Berne, Switzerland

Swiss Development Cooperation’da (Asya I Bölgesi) değerlendirme yetkilisi 
iken, Van depreminden sonra Türkiye’deki kalkınma programlarına yapılan 
katkılar üzerinde çalışıyordum ve bu durum ise uygulamada sadece Türki-
ye Kalkınma Vakfı ile işbirliği yapmamız anlamına geliyordu. Ankara ve Doğu 
Anadolu Bölgesindeki iki sahaya (Uzun Yayla, Bingöl, Lice, Diyarbakır, Karaca 
Dağ) ilk inceleme gezilerini 1979 yılı Nisan ayında ve son gezimi ise Nepal’da 
görevlendirilmeden hemen önce 1979 yılı Ekim ayında yaptım. Bu süre zarfın-
da, ben TKV ve Ahmet Saltık’ı her yıl ziyaret ederken, TKV üyeleri de Berne’ye 
düzenli aralıklarla ziyaretlerde bulunuyordu.

SDC, TKV’nin kırsal kalkınma programını desteklemeyi seçtiği ve TKV’nin ge-
niş çaplı kümes hayvanları projesi de dahil olmak üzere Türkiye’de tarımsal 
iş geliştirme alanında o dönemde kaydedilen gelişmeler konusunda oldukça 
ihtiyatlı bir yaklaşım benimsediği için, Altan Ünver’in yanı sıra en sık iletişim 
kurduğum bir diğer isim de Kırsal Kalkınma Programları Yöneticisi Ahmet Sal-
tık olmuştur. Ankara’daki genel merkezde ve saha gezileri sırasında, kazanılan 
başarılar ve karşılaşılan sorunları Ahmet Bey ve çalışanları ile tartışırdım. 

Kısa bir sonra Ahmet’le arkadaş olduk. Herhangi bir dil engelimizin olmayı-
şı da arkadaşlığımızın kurulmasında etkili olmuştu. Ahmet Saltık Nancy’de 
(Fransa) eğitim görmüştü ve oldukça akıcı bir Fransızca konuşuyordu, ben de 
üniversiteyi bitirdikten sonraki altı ayımı Paris’te geçirmiştim. Özellikle Doğu 
Anadolu’ya yaptığımız bitmek bilmeyen araba yolculukları sırasında, kırsal nü-
fusun en yoksul kesimlerine yönelik kalkınma çalışmasının getireceği fırsatlar 
ve zorluklar hakkında konuşurduk. Bu konuşmalarımızın sonunda; başarıya 
giden yolun özerk bir hükümet organı tarafından faydalananlara değişen or-
tamda nasıl davranmaları gerektiğini öğretmeden altyapı hizmetleri ve destek-
ler sunulması yerine insanlara eğitim vermek ve onları ikna edip cesaretlendir-
mekten geçtiğine karar vermiştik. 

Ahmet’in kırsal kalkınmaya kendini adayışı ve saha çalışanları ve faydalanan-
larla kurduğu hoş ve saygılı ilişkiler beni çok etkilemiştir. Onun için, faydala-
nanların hangi etnik gruba dahil olduklarının bir önemi yoktu. Çiftçilerin yem 
fabrikalarının ortağı veya görece büyük tavuk yetiştirme çiftliklerinin sahibi ya-
pılması gibi o zamanlar Türkiye için biraz erken uygulamalara yönelik projeleri 
desteklemediği zamanlarda bile TKV’ye daima sadık kalmıştır. Tabi ki sadece 
iş konuşmuyor bazen de birlikte eğleniyorduk! Ahmet’le espri anlayışlarımız 
tamamen uyuyordu. Kendimizi, hedefi Doğu Anadolu olan bir kalkınma ordu-
sunun en önünde, tıpkı General Rommel’in Kuzey Afrika’da adamlarına verdiği 
emir gibi, orduya “İleri!” anlamına gelen Fransızca “En avant!” emrini verirken 
hayal edişimizi asla unutamam...

Ahmet Saltık’ı bazen yorgun görürdüm ancak onun üzgün veya birine kızgın 
olduğu asla görmedim. Ortakları sabırla dinleme becerisi görülmeye değerdi. 
Yıllar geçtikçe, ailesinin onun için ne kadar önemli olduğunu da gördüm ve eşi 
Emel Hanım ve çocukları ile tanışma ayrıcalığına sahip oldum. 
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1997 sonbaharında emekli olduktan sonra da mektuplaşarak haberleşmeye 
devam ettik ve telefonun artık pahalı bir araç olmaktan çıktığı son yıllarda ise 
telefonla görüşmeyi sürdürdük. Onunla en son ölümünden birkaç ay önce 
konuşmuş olmalıyım ve bizi bu kadar çabuk terk edeceğine dair hiçbir şey 
hissetmemiştim.

Altan Ünver ve Turgut Türkel’in ama özellikle de Ahmet’in ölüyle birlikte, Tür-
kiye ile olan bağlarım oldukça zayıfladı. Şimdi anılarda kalan ise, kalkınmaya 
adanmış iki hayat ve oldukça hoş, neşeli, dürüst ve yetenekli bir adam ve coş-
kusunu diğerlerine aktarmayı başaran eşsiz bir ekip lideri ile birlikte geçirilmiş 
oldukça güzel zamanlar…

Güle Güle Ahmet – Seni asla unutmayacağım!
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Josef Imfeld

Ahmed, mon ami !

Lorsque j’ai effectué ma première mission à la TKV, dans les années 90, j’étais 
chargé de programme à la DDC. Je garde présente ma première impression 
en te rencontrant, Ahmed. Tu savais écouter avec bienveillance, tu étais fon-
damentalement ouvert aux innovations, et aux changements, tu incitais les 
gens à faire mieux.

Nous avons partagé nos cultures, notre savoir, notre bonne volonté vis-à-vis des 
personnes avec lesquelles nous étions en contact. Cette première impression 
n’a fait que se renforcer au fur et à mesure de l’évolution de notre travail. Ton 
leadership, Ahmed, a permis d’améliorer sans cesse la gestion du programme, 
grâce, essentiellement, aux échanges ouverts à l’intérieur de l’organisation et 
peut être aussi grâce aux séminaires et ateliers que nous avons organisés en-
semble sur le suivi, le monitoring, l’évaluation, la communication…..

Mais incontestablement, c’est le séminaire sur l’égalité hommes / femmes qui 
reste ancré dans mon esprit et, je revois ton enthousiasme, ‘Ahmed, et celui 
et de tes collègues à cette occasion !

Notre partenariat était placé sous le signe d’une profonde entente et d’une 
grande collaboration. Nous savions aussi nous détendre lors de mémorables 
soirées festives… à Van, à Dyarbakir, à Douragan….

Dans ce ciel d’azur, une petite bourrasque pouvait survenir : nous parlions 
souvent en français, langue que tu aimais depuis tes études à Strasbourg. 
- Bien entendu, lors des réunions plénières, nous utilisions le biais de la tra-
duction (je dois dire ici combien j’ai regretté de ne pas parler, ne serait-ce 
qu’un peu, le turc !). - Ainsi, au cours d’un repas à Dyarbakir, le message s’est 
transformé en passant de l’émetteur au récepteur… Ahmed, tu as compris 
que la DDC pouvait empiéter sur ton autonomie. Je me souviens encore de ta 
belle colère, de ton bleu regard devenu furieux, mais, déjà le lendemain, nous 
nous expliquions en toute amitié. 

J’avais plaisir à t’accueillir avec ton équipe à Berne lors des séances de travail et 
dans ma famille à Genève. Ton sourire et Ta chaleur humaine me manqueront.

Je suis à la veille de ma retraite, je veux reprendre contact avec mes compa-
gnons de route, celles et ceux avec lesquel-le-s j’ai partagé ma vision de la 
vie et beaucoup de beaux moments. Ahmed, tu étais d’un d’eux, sans doute 
le plus important pour moi!

Je garderai contact avec tes ami-e-s, ainsi nous entretiendrons ce que tu nous 
as offert.
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Josef Imfeld

Ahmet, dostum!

90’lı yıllarda TKV’de ilk kez görev aldığımda, SDC’de program sorumlusuy-
dum. Seninle karşılaştığımda edindiğim ilk izlenim, hâlâ dünkü kadar taptaze, 
Ahmet. Söylenenleri canı gönülden dinlemeyi bilirdin, yeniliklere ve değişik-
liklere tümüyle açıktın ve insanları daha iyi şeyler yapmaya yüreklendirirdin 
hep.

İlişki içinde olduğumuz insanlara yönelik olarak, seninle ben, kültürümüzü, 
bilgimizi, iyi niyetimizi paylaştık. Bu ilk izlenimim, çalışmamız ilerledikçe daha 
da güçlendi. Senin önderliğin Ahmet, programın hep daha iyi yönde ilerleme-
sini sağladı, özellikle örgüt içinde açık düşünce alışverişini kurmanla ve belki 
de gözlemleme, izleme, değerlendirme, iletişim gibi konular hakkında birlikte 
düzenlediğimiz seminerler ve atölye çalışmaları sayesinde...

Fakat hiç tartışmasız, kadın-erkek eşitliği konusunda düzenlediğimiz seminer 
aklıma kazınmış halde ve hem senin Ahmet hem de çalışma arkadaşlarının bu 
konudaki coşkusu hâlâ gözlerimin önünde!

Çalışma ortaklığımız, tam bir uyum ve büyük bir işbirliği ortamı içinde gerçek-
leşmişti. Aynı zamanda, Van’da, Diyarbakır’da ya da Durağan’daki unutulmaz 
yemekli gecelerle üzerimizdeki baskıyı ve yorgunluğu atmayı bilmiştik.

Bu masmavi gökyüzünde, küçük bir fırtınanın kopması kaçınılmazdı sanki: 
Çoğu kez Fransızca konuşuyorduk, senin Strasbourg’daki öğrenim yıllarından 
beri sevdiğin dili. Tabii ki, ortak toplantılarda tercüme yolunu kullanıyorduk. 
(Bu vesileyle, azıcık da olsa Türkçe bilmediğim için ne denli pişman olduğumu 
belirtmeliyim.) Böylece, Diyarbakır’daki bir yemek esnasında, mesaj bu yolla 
söyleyenden muhataba aktarıldı... İşte o an Ahmet, SDC’nin senin özerkliği-
ni çiğneyebileceğini anladın. Bugün bile senin o muhteşem öfkeni, çakmak 
çakmak olmuş mavi gözlerini anımsıyorum; fakat hemen ertesi gün, birlikte 
oturmuş, sorunu aramızda dostça tartışıyorduk.

Seni ekibinle birlikte çalışma oturumları boyunca Berne’de ve ardından 
Cenevre’de evimde ağırlamaktan kıvanç duydum. Gülümsemeni ve insani sı-
caklığını çok özleyeceğim.

Emekliliğimin eşiğindeyim; yol arkadaşlarımla, yaşam görüşümü ve birçok gü-
zel anıyı birlikte paylaştığım kişilerle yeniden ilişki kurmak istiyorum. Sen de 
onlardan biriydin Ahmet, hiç kuşkusuz benim için en önemli olandın!

Senin dostlarınla bağlantımı koruyacağım, böylece bize sunmuş olduğun her 
şeyi sürdürebileceğiz.
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Andri Bizas

In memory of Ahmed Saltık

Dear Ahmet,

I remember very well when we met for the first time: in spring 1997, at the air-
port of Diyarbakir. You were to see the 7th or 8th “new” project officer of SDC in 
charge of TKV’s village level program, which flourished under your guidance. 
And for me, it was the first contact with Turkey and TKV and an unknown pro-
gram manager. 

We both knew that we would have to work together for the next 4 to 5 years, 
and as expected, we both looked at each other with quite some curiosity and 
interest, but also some apprehension and reserve. I suppose that we asked 
ourselves if it would be possible to have good contacts together and if this 
hitherto unknown person would fit somehow into our expectations and share 
similar perceptions.

Fortunately, the moments of mutual observation didn’t last long, and after a 
very short time the hesitations had been replaced by a growing sympathy and 
a strong friendship, which continued also after the official termination of the 
cooperation between the two organizations we represented.

I think that normally people approaching 60 (which was nearly our age at our 
first meeting) are rather slow in making new friends. But that wasn’t at all the 
case with you, and I sometimes asked myself why and what were the particu-
lar reasons for such a good personal relation.

My feeling is, Ahmed, that your openness, your warm welcome and your hu-
man approach (or may I even use the word affection?) opened the path to 
mutual understanding and appreciation.

During several visits I had the chance to witness your way of establishing con-
tacts and handling relations. I was particularly pleased to see the friendly rela-
tionship you had with your regional directors and staff, and the ensuing good 
team spirit. You were the boss, no doubt; but the word boss is not appropri-
ate. I felt you much more as the “primus inter pares”, the most experienced, a 
sort of father for your team. Accepted by all and listened to, not because you 
were formally charged with the management of the program, but because you 
combined your experience with “good sense”, reason and a human touch. 
And you really cared for your team.

And the same is true for your contacts with the people in the project villages. I 
don’t understand very much Turkish, but I always could feel during the discus-
sions your deep respect for the people – women, men and children – and your 
sympathy for their difficult situation. And they responded in the same way, 
confident that you and your team would do the best possible to support their 
efforts for a better quality of life. You were never the “high brow” intellectual 
speaking to ignorant people, but a friend willing to help.
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I know that development cooperation is not only contacts and good relations. 
Organizational questions, preparation of concepts and plans of implementa-
tion and particularly financial aspects are also of great importance. You han-
dled also such problems, even if I could understand that it was not with too 
much enthusiasm. Fortunately, other persons complemented you and gave 
you the possibility to focus on more important tasks.

Another thing I learned from you during our contacts was to enjoy the good 
parts of life after a hard day’s work. In such moments I picked up some of the 
most important words in Turkish, such as mezze, serefe, sarap or bakhlava. 
Thanks very much for your introduction into Turkish cuisine! I remember that 
- back home in Switzerland after a visit in Turkey - I always had to start a quite 
serious physical slimming program!

Ahmed, I thank you very much for your friendship, your sensibility and your 
commitment for the poorer segments of the Turkish population. I’ll never for-
get our friendship. Wherever you are, whatever you do, we miss you.
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Andri Bizas

 Ahmet Saltık’ın anısına 

Sevgili Ahmet,

İlk karşılaşmamızı çok iyi hatırlıyorum: 1997 baharı, Diyarbakır Havaalanı… 
TKV’nin senin rehberliğinde hayat bulan köy programından sorumlu SKK’nin 
7nci ya da 8nci “yeni” proje yetkilisini bekliyordun. Benim içinse, Türkiye, TKV 
ve tanımadığım bir program yöneticisi ile ilk karşılaşmam olacaktı. 

İkimiz de gelecek 4 veya 5 yıl boyunca birlikte çalışmamız gerekeceğini bili-
yorduk ve beklendiği gibi birbirimize biraz merak ve ilgiyle ama biraz da kay-
gı ve ihtiyatla bakıyorduk. Sanırım kendimize, birlikte iyi ilişkiler kurmamızın 
mümkün olup olmadığını, tanımadığımız bu adamın beklentilerimize uygun 
olup olmadığını ve benzer yaklaşımlara sahip olup olmadığını sorduk. 

Neyse ki karşılıklı gözlem dakikaları uzun sürmedi ve kısa bir süre sonra endi-
şeler yerini gittikçe artan bir sevgiye ve temsil ettiğimiz iki kuruluş arasındaki 
işbirliğinin resmen sona ermesinden sonra da devam eden güçlü bir dostluğa 
bıraktı. 

Normalde altmışına yaklaşan insanların (ilk görüşmemizde ikimiz de yaklaşık 
bu yaşlardaydık) yeni arkadaşlar edinmekte nispeten zorlandıklarına inanırım. 
Ancak, bizim için öyle olmadı ve bazen kendime böylesine güzel bir dostluğun 
nasıl ve hangi sebeplerle kurulduğunu soruyorum. 

Ahmet bence karşılıklı anlayış ve saygının yolunu açan senin açık sözlülüğün, 
sıcakkanlı oluşun ve insani yaklaşımın (belki de şefkatin demeliyim) oldu.

Birçok ziyaret sırasında, senin ilişki kurma ve ilişkileri yürütme yöntemlerini 
gözlemleme şansı buldum. Özellikle bölge müdürlerin ve personelle kurdu-
ğun samimi ilişkileri ve iyi bir takım ruhu oluşturmanı memnuniyetle izlerdim. 
Şüphesiz patron sendin ancak “patron” sözcüğü çok da doğru değil. Seni 
daha çok, ekibinin en deneyimli üyesi veya grubun babası anlamına gelen 
“primus inter pares”e benzetirdim. Herkes tarafından en çok kabul edilen ve 
dinlenen kişiydin ancak bunun nedeni resmi olarak programın yönetiminden 
sorumlu olman değil deneyimini “sağduyu”, mantık ve insanlıkla birleştirmen-
di. Ekibine gerçekten çok değer verirdin.

Aynı şey, proje köylerindeki insanlarla kurduğun ilişkiler için de geçerliydi. 
Türkçeyi pek anlayamıyorum ancak tartışmalar sırasında kadınlara, erkeklere 
ve çocuklara duyduğun derin saygıyı ve içinde bulundukları zor durum nede-
niyle onlara beslediğin sempatiyi daima hissetmişimdir. Onlar da, senin ve eki-
binin daha kaliteli bir yaşam için verdikleri çabayı destekleyeceğinizden emin 
bir şekilde sana aynı karşılığı verirlerdi. Sen asla cahil insanlara hitap eden 
“kendini beğenmiş” entelektüel olmadın; sen, daima yardım etmek isteyen bir 
arkadaştın. 

Kalkınma işbirliğinin sadece temaslar ve iyi ilişkiler olmadığını da biliyorum. 
Kurumların soruları, kavramların belirlenmesi ve uygulamaların planlanması 
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ve özellikle mali konular da büyük önem taşıyor. Çok istekli olmadığını his-
setsem de, bu tür sorunlarla da uğraşırdın. Neyse ki etrafındaki insanlar seni 
bu konularda tamamlıyor ve sana daha önemli görevlere odaklanma imkanı 
tanıyorlardı. 

Görüşmelerimiz sırasında senden öğrendiğim bir başka şey de yorucu bir iş 
gününden sonra hayatın güzel anlarının tadını nasıl çıkaracağım olmuştur. 
Böyle zamanlarda hemen Türkçedeki en önemli sözcükler olan meze, şe-
refe, şarap ve baklava sözcüklerinden bazılarını söylerdim. Beni Türk mutfa-
ğıyla tanıştırdığın iin çok teşekkürler! Türkiye’ye yaptığım ziyaretlerden sonra 
İsviçre’ye her dönüşümde ciddi bir rejime girdiğimi hatırlıyorum!

Ahmet, dostluğun, hassasiyetin ve Türkiye’nin fakir kesimine bağlılığın için 
çok teşekkür ederim. Dostluğumuzu asla unutmayacağım. Şu anda her nere-
deysen ve her ne yapıyorsan, seni çok özlediğimizi bilmeni isterim.
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Hüsniye Kızılboğa
Nazilli

Sevgili Ağabeyim için anlatılacak o kadar çok şey var ki, onu birkaç satıra 
sığdırmak zor. Çocukluğumuzdan, gençliğimizden ve düne kadar, bir dolu kıy-
metli hatıralarımız mevcut. Bazen ayrıntılarını hatırlayıp saatlerce konuşuyoruz 
bu anılar üzerinde.

Ağabeyim, sevgi dolu bir insandı. Sevecen ve son derece espriliydi. Dobra 
dobra konuşuruz ama insanları kırmadan konuşmalarını her zaman tatlıya 
bağlardı. Gülmeyi ve güldürmeyi onun kadar seven birini düşünemiyorum. 
Bulunduğu ortamlar, hep neşeli, bol kahkahalı olurdu. En güzel özelliklerinden 
biriydi bu. Bu yüzden onun, hep o gülen yüzü geliyor gözümün önüne.

Son beraberliğimizi, Meryem Ana Şirince’ye yaptığımız gezimizi unutamıyo-
rum. Ne kadar neşeli ve güzel geçmişti. Tadı gönüllerimizde kaldı. Ayrılırken 
söylediği söz hala kulaklarımda çınlıyor. “Bundan sonra daha sık beraber ola-
cağız”. Ben de başka güzel beraberlikler düşünüyordum ağabeycim… Ama 
ne yazık ki gerçekleşemedi. Bu acıya katlanmaya çalışıyoruz. Sen huzur için-
de yat, biz hep seninle beraberiz.

Kardeşin
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Tahsin Saltık
 İstanbul

İki Satır

Söz konusu sevgili ağabeyim Ahmet Saltık ise; bir şiir, öykü, deneme ölçeğin-
de değil, dilin akışı tutturulabildiğinde, yüklü, derli toplu bir roman düzeyinde, 
çağdaş, klasik bir yapıt çıkarılabileceğini tereddütsüz ileri sürebilirim. Emel 
Yenge’me de daha önce yazmıştım. Talihsiz bir ameliyat onu elimizden aldı. 
Öğle güneşiydi sönen; bir nebülöz! Sedyesine mavi giysileriyle istemeye iste-
meye oturmuş; bizden uzaklaşırken, hafta sonu mutlaka iyileşeceğini, kendi-
sini hiç merak etmememizi diliyor; “Irak savaşında her saat başı insanlar ölü-
yor; bir de içimizden biri eksilmiş olsun; ne çıkar?” deyip, hepimizin gerilimini 
yatıştırmayı deniyor. Sonra hastabakıcı önde, Hakan, Kerem, Zeynep; doktoru 
ve ben, odasındaki gruptan kopup, asansörle birinci kata iniyoruz. Kimseleri 
telaşa vermeden; şimdi sıyrılır gibi gidiyor amansız sedyemiz ve sarmal bir 
yolla önce alt kata ve oradan son bir dönüşle bodrum katındaki ameliyathane 
antresine yöneliveriyor. El etmesine bile bir fırsat kalmıyor ağabeyimin; birden 
açılıp kapanıyor kapılar; kapanış o kapanış! Saat 11.00, 3 Nisan 2007. Öğle 
geçiyor; ikindi, akşam ve geceye giriyoruz. Sabırsız, uzun bir bekleyiş. 8,5 
saat bıçak altında, komada o. Midesini, pankreasını, dalağını, safra kesesini 
tümden alıyorlar. 17 dikişle kapatılmış bir karın. Mümkün mü? Nasıl soluyabil-
sin garibim! Ankara Atatürk Hastanesi bodrumunda 20 gün sürecek umarsız-
lığımız başlıyor artık. Her sabah, her öğlen koşuşturmaca, komplikasyonlar 
birbirini kovalıyor. Dr. Eren Ersoy beyden haber alıyoruz arada; dolayısıyla 
ameliyatı yapan Prof.Dr. Haldun beyden. Kantinde Kamil Tortop’un, Sevil ha-
nımın sürekli ikramları, tesellileri. Başucunda serum şişeleri, tüpler, tabelalar, 
hortumlar, askılar; yükseltilmiş karyolasında ağabeyim bir kahraman edasıyla 
sönüyor; dipsizliğe apaçık bakan çakır gözlerini hiç yummadan!

Sen dolusun, dopdolusun yüreğimizde. Yokluğunu bir nebze olsun kabullene-
meyeceğim. Kucaklayan, güleç bir diyalogculuk her zaman; konuşkanlık. Dil 
yeteneğin; iyi Fransızcan. Gönülden yurtseverliğin. Sürekli kaçış olanağın bu-
lunduğu halde katiyen yüzüstü bırakmayışın sorunlu ülkeni! İş severliğin, köy 
severliğin, halk severliğin. TKV Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü’nde başlayıp 
orada biten ömrün. Yurt içi, yurt dışı; gece gündüz kesintisiz yolculukların, top-
lantıların, uygulamaların, okumaya, bilgiye, eyleme, hareketliliğe, toplumsal 
pratiğe bu derece bir susamışlık! Ne olursa olsun bir iyimserlik. Yorulmazlık, 
yılmazlık, sağlık, enerji; güven duyma, dakik olma. Çalışmaya ve insana sımsı-
kı sarılma. Hep net, açık bir anlatım, net özet çıkarma, net öyküleme, net savlar 
ileri sürme. Ne varsa kolaylaştırıcılık; geçerli çözüm yolları bulmak. Bir düze-
ne koyma zevki; planlama. Asla sayrıllık göstermeme zafiyeti; başarısızlığı hiç 
düşünmemek. Ontolojik bir kuşkusuzluk. Her şeyiyle yerli yerine oturmuş bir 
doğanın doygun psikolojisiyle hareket etmek. Fiziğe, ışığa, yeryüzüne, hava-
ya, suya sarsılmaz bir bağlılık. Ayıklık, uyanıklık tutkusu. Karaltı ve bulantı taşı-
mamak; ne zihnen, ne de bedenen.

Dost, kardeş ağabeyim! Gençlik tartışmaların senin. Yeniyetme aşkların. Ede-
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biyat, spor, şarkı, resim, tiyatro, felsefe, şiir, tütün, rakı, kahve, kitap. Çim, çi-
men, ova, bozkır, toprak, ağaç, kuş, deniz, yaprak, çiçek sevdan. Hep temiz, 
şık giyim. Boyalı, silinmiş papuçlar. Ütülü üst baş. Her yaz tatili yeni bir uğraş 
içindesin; Murgul, Bozdağ, Akçay. Temmuz mu? Selçuk pazarında bulalım 
seni; geleceğin toplum bilimcisini; Kazım İşlek Ağabeyle beraber: Bir kamyon 
yükü karpuzu, tepeleme armutu alıp satıyorsunuz. Duyuyorum kahkahanı; o 
badirenin sonunu anlatıyorsun! Yardımsever ağabeyim benim; her fırsatta bir 
yardımseverdin sen. Ancak akraba kayırmalarına bir tiksintin vardı. Asla gönül 
incitmemek, kalp kırmamak. Asla yüzümüze vurmamak beceriksizliğimizi. Kı-
rık kağnı, selevir eskisi hayatımızı küçümsememek. Az buçuk başarılarımızla 
bile onurlanışın. Sapkınlık, döneklik taşımayışın, iffet, çalmama, gizli iş yapma-
ma, can yakmama, gıybet, çekiştirme yok. Yaşanabilirse doyasıya yaşanmalı. 
Yeme-içme, neşe olmalı. Et, balık, ekmek, çorba, pilav, tatlılar, peynir, bal, kay-
mak, dondurma, meyve, su. Cömert sofran herkeslere açıktı.

Bir alçakgönüllülük, hoşgörü atmosferi. Aydın sorumluluğun. Yöneticiliğin. 
Öncüllük. Söz alma hassasiyeti. Temsilcilik. Ailesel saygı. Bir Nazilli severlik, 
Mersin severlik, İstanbul severlik, Didim severlik, Gölbaşı severlik. Kar, yağmur, 
güz, kış, yaz, bahar; olguya, olaya her konuya eğilmen. Bir bilgisayar severlik, 
bir otomobil severlik, bir yüzme severlik. Çoğul bir donanım. Antimistisizm. 
Pozitif bilimin buyrultusu.

Sadece olanı anlatmayı denedim ağabeyim; farkındayım, küsuratı aşama-
dım…

Yakın çevrenize bir bakınız. Benzeri olmayan kişilikler ne kadar azdır. Ağabe-
yim o bulunmazlardan biriydi. Ama artık o yok. Yalnızlığına alışabilecek miyim? 
Sanmıyorum. En son, hastaneye getirdiği Sarı Saltık kitabı üzerinde konuşu-
yorduk. 68 no.lu oda. Ertesi gün ameliyata alınacaktı.

Öylece kaldım. Yitik bir yüz. Yasaklı Semud devesi; çöl kendiliği; kendiliğin 
çölü.
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Gülsen Pekarun

Ahmet emmi,

Telefonumdaki numaranı silmedim. Silmeye de niyetim yok.

İnsan beyni ne tuhaf… Senin adını orada gördüğümde, bir an için bile olsa 
sen hala bizimlesin zannediyorum. 

Yüreği güzel,

Beyni güzel,

Cismi güzel, 

Bir güzel adamdın.

Anadolu insanının kalkınması için tüm gücünü harcadın. Bugün ortalıkta dola-
şıp da “Ben Sosyalistim” diyen nice insanı okutacak değerde bilgi birikimine 
ve insani değerlere sahiptin. Zamansız gidişin senin için değil, senden hizmet 
bekleyen insanlar için çok ama çok erken oldu. 

Ahmet emmi,

Orta Asya da Türk kavimlerinin ok ve mızrak kullandığı dönemlerde, savaşa 
giden insanlar, sırtlarını güvenceye almak için büyükçe bir TAŞ bulup ona da-
yanır ve onun önünde düşmana ok atarlarmış.

İşte bu taşa da “Arkataş” derlermiş, yani bu günlere arkadaş olarak gelen söz-
cük. Sen hepimizin arkamızı sağlama aldığımız “Arkataş”ımızdın. Şimdi arka-
mızı dayayacağımız o kadar az dost kaldı ki...

Dün 14 Şubat sevgililer günü idi. Gülsen’in, Timur’un, Şebnem’in, Alev’in, 
Tuğçe’nin, Aslı’nın ve de Kaan’ın sevgilisi idin sen.

Sevgililer günün kutlu olsun Ahmet emmi…
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Kaan Atakulu
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Hakan Saltık

Babam Ahmet Saltık; Öğrencilerinin Ahmet hocası, sevmeye doyamadığı toru-
nu Elif’in biricik dedesi, annemin hayat arkadaşı, çok sevdiği yeğenlerinin da-
yısı ve amcası, halam ve amcamın ağabeyi, arkadaşlarımın hayran olduğu Ah-
met amcaları, Bahri, rahmetli Orhan ve rahmetli Güven amcalarımın en yakın 
dostu, kalkınma uğruna ömrünü adadığı Doğu ve Güneydoğu köylerinde iş ve 
aş sağladığı yüzlerce insanın hocası, babası, ağabeyi, kardeşi, ağası. Benim 
ise, her sabah günaydın dediğim bir tanecik babam, örnek aldığım lider, rakı 
içip sohbet ettiğim arkadaşım, mesleğimde sevilen ve iyi bir yönetici olmamı 
sağlayan akıl hocam, bana Zülfü Livaneli şarkılarını, Orhan Kemal’i, Ege’yi ve 
Ege türkülerini sevdiren, güç ve disiplinle değil, hoşgörülü davranışıyla beni 
etkileyen ve yetiştiren insan. 

Babamla geçirdiğim 30 sene içerisinde bana hiç sesini yükselterek kızdığını 
veya azarladığını hatırlamıyorum. Ancak bir keresinde, ben üniversite 1. sınıf-
tayken, babamla televizyonda üniversite harçlarını protesto eden sol görüşlü 
öğrencilerin eylem yaptıkları haberini izliyorduk. Aynı gün ekonomi dersinde 
babamın da Hacettepe’den arkadaşı olan eski devrimci yeni liberal hocam 
Prof. Selçuk Cingi sol görüşlü öğrencilerin yaptıklarının yanlış olduğu konu-
sunda bize örnekler vermişti. Dersten fazla etkilenmiş olacağım ki televizyon-
da bu haber çıkınca ağzımdan “şerefsizler” kelimesi çıkıverdi. Bunu duyan ba-
bam, bana baktı ve “Sen hiçbir insanı dini, siyasi görüşü ve ideolojisi yüzünden 
şerefsizlik veya haysiyetsizlikle suçlayamazsın, o insanla tartışabilirsin, kavga 
edebilirsin, hatta istersen küfredebilirsin, ama şeref ve namusuna dil uzatamaz-
sın, sen kim oluyorsun yahu” diyerek ağzımın payını vermişti. O günden beri 
herkesin politik görüşlerine, inançlarına, kişisel tercih ve özgürlüklerine saygı 
duyuyorum ve bu noktaya gelmemi babama borçlu olduğumu düşünüyorum. 
Bunu yapamayan insanları gördüğüm zaman tebessüm edip, o günü hatırlıyo-
rum ve babamla gurur duyuyor ve onu daha iyi anlıyorum. 

Babamın hayatıma yön veren o kadar çok nasihat ve tavsiyesi var ki bunları bu 
satırlara sığdırmam mümkün değil. Ben kendisine bu duygularımı hiç bir zaman 
açıkça söyleyemedim, ona bir kez olsun onu ne kadar çok sevdiğimi söyleye-
medim, benim için yaptıklarına teşekkür edemedim. Zannediyorum duygularımı 
dışa vurmakta zorlanmam da babamdan kalan genetik bir miras bana... Babam 
da bizi içinden severdi, sevgisini dışa vurmaz ama bakışlarıyla veya bizi gördüğü 
zaman yüzüne yansıyan tebessümüyle, neşelenmesiyle bize bunu hissettirirdi. 
Çok iyi biliyorum ki babam çocuklarını her şeyden çok sevdi, bizim için hep en 
iyisini istedi. Biz büyürken hep çok çalıştığı ve yeteri kadar yanımızda olamadığı 
için içten içe üzüldüğünü hissederdim bazen. Şimdi ona demek istiyorum ki; 
Üzülme babacığım, tüm emeklerin inandığın bir amaç uğrunaydı ve bilgi pay-
laştıkça çoğalırdı, işte sen bunu başardın, sen bilgiyi çoğalttın, hiç kimsenin git-
meyi bile göze alamadığı yerlerde, adını bıraktın gittiğin yerlere. Seninle gurur 
duyuyor ailen, rahat uyu. Seni çok seviyorum...
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Kerem Baç 

Ahmet babam henüz benim için Ahmet amca iken dahi kendimi yakın ve sami-
mi hissetmediğim bir dönem hatırlamıyorum. İnsanın evlendiği kişinin ailesi ile 
ilgili beklentileri olabilir, hatta evlenme kararını verirken bazılarını kriter olarak 
da görebilir belki. Fakat bir insanın evlendiği kişinin ailesi ile gerçek anlamda 
aile olması kendisinin seçebileceği bir şey olmasa gerek. Ahmet babam, Emel 
annem, kardeşim Hakan ve de Zeynep sayesinde ben kendimi bu konuda çok 
şanslı görüyorum, her ne kadar hayatımın en büyük üzüntülerinden birini yaşa-
mama sebep olmuş olsa dahi.

Onun hakkında söyleyebileceğim çok fazla şey var, tahminen hepsi onu tanı-
yan herkesin ortak görüşüdür zaten. Benim açımdan onunla tanıştığım gün-
den itibaren en belirgin şekilde ortada asılı duran özellikleri olarak, karşısın-
daki insana gösterdiği sevgi ve saygıyı, samimiyetini, dürüstlüğünü ve ortama 
her girdiğinde saçtığı neşeyi sayabilirim. 

Bazı insanlar saygı görmek için doğarlar, bazıları saygı göstermeyi her şeyin 
üstünde tutarken. Bazılarının hep sevilmek gibi bir lüksü vardır, kimi insanlar 
herkesi sevmenin keyfini sürerken. Ahmet Babam bunların hepsini aynı anda 
yaşayabilen sayılı insanlardandır tahminime göre, gülen yüzü gözümün önün-
den gitmiyor, hiç gitmemesi dilekleriyle…
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Zeynep Saltık Baç
SÜRKAL Ankara

Sizin hiç babanız öldü mü?
Benim bir kere öldü, kör oldum
Yıkadılar, aldılar, götürdüler
Babamdan ummazdım bunu, kör oldum
   Cemal Süreyya

Bilinmeyen yönleriyle babam Ahmet Saltık

Her sabah güzel bir ıslık sesiyle uyanırdım. İçeriden gelen neşeli ıslık o gün 
hava nasıl olursa olsun, kapalı, açık, yağmurlu, güneşli hiç farketmezdi. Babam 
güne her zaman neşe ile başlar, sabah sporunu yapar, duşunu alır ve başlardı 
ıslık çalarak traş olmaya. Kahvaltının ardından bir Türk kahvesi içer, yanında 
Cumhuriyet Gazetesini okurdu. Cumhuriyet gazetesinin her zaman sadık bir 
okuyucusu olmuştu. Öyle ki, yurtdışı seyahatlerine gittiğinde dahi gazeteleri 
biriktirir, gelince göz gezdirirdi. Sabahları pantolonunu kendi ütüler, asla ütüsüz 
pantolon giymezdi. Dolabında sadece mavi ve lacivert renkten oluşan gömlek 
ve kazaklarından birini giyer işe gitmek üzere yola koyulurdu. Hiçbir zaman 
evden zamanında çıkamaz, mutlaka bir şey unutur geri dönerdi. Arabasına bin-
diğinde bir türlü ayarlayamadığı kanallardan birini seçer her seferinde “bana şu 
kanalları bi kaydet” der ama sonra yine bozardı. Teknoloji ile arası hiçbir zaman 
iyi olmamıştı. Ne radyo, ne televizyon, ne bilgisayar. Özellikle bilgisayarda yaz-
dığı yazıları sürekli kaybeder, bana zor anlar yaşatırdı. 

Babam tam bir klasik müzik hayranıydı. Özellikle Rus bestecilere bayılırdı. Bu-
nun yanında etnik ve özgün müziği de severdi. Yola koyuldu mu çok hızlı araba 
kullanırdı. Daima sol şeritten giderdi ve trafikte çoğu zaman son derece sabırlı 
olur, nadiren sinirlenirdi. Gideceği yerlere alternatif yollardan gitmeye bayılır, 
sonucunda genellikle kaybolur ama “macera yaşıyoruz işte” diyerek bizleri de 
o havaya sokardı. Yeni ehliyet aldığım zamanlarda bana “araba seni değil, sen 
arabayı kullanacaksın” demişti. Kulağıma küpe olan sözlerindendir bu.

Babam işine son derece bağlı bir insandı. Çocukluk yıllarımız babamın hep 
seyahatte olduğu, bir görünüp, bir kaybolduğu, zamanının çoğunu Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’da geçirdiği yıllara rastlar. Bir parça bizlere yeterli ilgiyi 
gösterememe kaygısını, eksikliğini içinde hissetmiş olsa da, yaptığı işin mane-
vi büyüklüğü ve kendini ona adamışlığı öylesine ön planda ve gözler önündey-
di ki bizler hiçbir zaman babamız bizimle az ilgileniyor diye bir duyguya zerre 
kadar kapılmamışızdır. 

Hafta sonları dahi aynı rutini izleyip mutlaka bir bahane ile ofise uğrardı. Ye-
rinde durmazdı bir türlü, o yüzden, arabaya atlayıp bir yerlere gitmek, bir ta-
kım işleri halletmek ona hiç zor gelmezdi, hiç üşenmezdi. Torunu Elif’i hemen 
hemen her gün 60 km. yol kat edip “evrak bırakacağım sana” bahanesi ile 
görmeye gelirdi. Genelde geleceğini söylediği saatten geç gelme gibi bir alış-
kanlığı vardı. Seyahat babamın yaşam tarzı olmuştu. Hem işi gereği hem de 
sevdiği için sürekli seyahatte olurdu. Dünyanın birçok ülkesini görmüştü ancak 
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en fazla görmeyi istediği Rusya’yı göremedi maalesef. Her sene plan dahiline 
alınan annemle baş başa bir yurt dışı seyahati mutlaka bir işe kurban giderdi. 
Boş olduğu haftalarda anne, baba ve kardeşini görmek için Nazilli’ye giderdi. 
Ailesine son derece bağlı ve mükemmel bir evlattı babam. Babaannem en 
sevdiği yemek olan kuru fasulyeyi hazır ederdi o gelmeden önce. Eniştem de 
mutlaka içkileri hazır ederdi. Babam içki ikramlarını asla geri çevirmezdi çün-
kü. Eskilerden konuşulur, gülünür, eğlenilirdi. Çocukken özellikle her bayramı-
mız Nazilli’de geçerdi. Çoluk çocuk toplanır o akraba senin bu akraba benim 
gezilip durulurdu.

Babam yaz tatillerini Didim’de geçirirdi. En fazla 10-15 günlüğüne gelir sonra 
o döner biz kalırdık. Didim’i, annem de, babam da ben ve kardeşim Hakan’ın 
aksine çok severlerdi. “Burayı da kalkındıracağız inşallah” derdi babam. Denizi 
sever, açılır, açılır, açılırdı, ta ki kıyıdan baktığınızda kafası ufacık kalana kadar.

O bir sohbet insanıydı. Her girdiği ortamda kahkahalar havalarda uçuşurdu. En 
yakın arkadaşları sevgili Bahri Yılmaz ve bu kitabın hazırlık esnasında apansız 
kaybettiğimiz sevgili rahmetli Güven Etkin ile bir araya geldiklerinde öylesine 
gülerlerdi ki kendinizi bir kahkaha tufanı içinde bulurdunuz. Neye güldükle-
rini bir türlü anlayamaz, fakat onların bu çocuksu hallerine siz de gülerdiniz. 
Babamın en büyük özelliğiydi gülmek, samimiyet, içtenlik. Bunun yanında bir 
özelliği de isim hafızasının zayıf olmasıydı. İsimleri aklında tutamaz ama çok 
iyi uydururdu. Bu yüzden birkaç defa zor ve komik durumda kaldığını hatırlı-
yorum. Eşim Kerem’le nişanlandığımız gecenin sonrasında konuk gelen yeni 
akrabalarımızın isimlerini öğrenip, öğrenemediğini test etmiş, katıla katıla gül-
müştük. Babam eşimin teyzesini dayısı ile karı koca yapmış, eniştesini kardeş 
yapmış, isimleri karman çorman etmişti. Ancak bu çok uzun sürmedi. Babam 
genişleyen ailemize çabucak ısınıp, alışıvermişti. 

Akşamları yemek sonrası televizyonun karşısına geçer TRT haberlerini izlerdi. 
Kumandayı eline geçirdiğinde ise başlardı kanalları sonuna kadar zaplamaya. 
Şayet bir türkü, sanat müziği veya açık oturum gibi bir program yakalarsa 
durur, yoksa devamlı zaplardı, ta ki koltukta uyuklamaya başlayana kadar. Ba-
bam öyle kolay uyurdu ki bu özelliğine her zaman gıpta etmişimdir. 

Tavla ve kağıt oyunlarını severdi. Annemle uzun yıllar kanlı tavla oyunları ol-
muştu. Karşısındakini sinirlendirerek oyunu alırdı genelde. Bunun sonucu an-
nemin onunla bir daha uzun süreler tavla oynamadığı zamanlar olmuştur.

Bir parça kalkınmacı kişiliğinden uzak biraz baba, biraz arkadaş, biraz evlat, 
biraz eş bir Ahmet hoca anlatmaya çalıştım. Belki bildiğiniz belki hiç bilme-
diğiniz yönleri ile. Bu dünyaya gelmiş en insancıl, en sabırlı, en anlayışlı, en 
müşfik babalardan biriydi o. Bugün bulunduğum konumda onun yol gösteri-
ciliği, onun babalığı, ondan alabildiğim her şey mevcuttur. İnsanlara ne olursa 
olsun değer vermeyi, öğrenme ve öğretme çabasını, paylaşmayı, güler yüzü, 
saygıyı, arkadaşlığı, hayatı doğal bir döngü olarak kabul etmeyi, ondan öğren-
dim. Ne mutlu bana ki onunla aynı iş yerinde, omuz omuza, sırt sırta bir 6 yıl 
geçirdim, Kars, Erzurum ve Ardahan’ı kapsayan bir saha gezisine çıktım, se-
nelerini nerelerde, kimlere adadığını görüp, onu daha iyi anlayabildim. Bugün, 
onun kızı olmaktan duyduğum gururu kelimelerle tarif etmem imkansız. Onu 
bir parça tanıyan herkesin de bildiği gibi tanıştığınız anda yüreğinizi eline alan 
bir adamdı. Bilgiye, paylaşmaya ve insanlara verdiği değere hayran kalmamak 
mümkün değildir. Bir insanı el sıkışından anlayabilirsiniz derler ya, işte babam 
da öyle dolu dolu tokalaşanlardandı.
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Ahmet Saltık 
Bulgaristan, 1948
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Ahmet Saltık
Lise Tiyatro Gösterisi

1958

Ahmet Saltık
Lise Yatakhane

1958

Ahmet Saltık 
Üniversite Yılları 
Batman, 1963
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Ahmet, Tahsin ve Hüsniye Saltık
Nazilli, 1963

Üniversite Yılları, Polenezköy’de Piknik
İstanbul, 1964
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Emel Erinç - Ahmet Saltık
İstanbul, 1965

Emel - Ahmet Saltık
Kadıköy Evlendirme Dairesi, 
1966
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Emel - Ahmet Saltık
Askerlik 
Ağrı / Patnos, 1966

Emel - Ahmet Saltık
Istanbul, 1968
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Ahmet Saltık 
Fransa, 1971

Ahmet Saltık 
Fransa, 1973

Ahmet Saltık, Erdal Yavuz 
Fransa, 1972
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Emel, Zeynep, Ahmet Saltık
İstanbul, 1973

Hakan, Zeynep, Ahmet Saltık
Ankara, 1979
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Emine - Rahmi, Emel - Ahmet Saltık 
Nazilli, 1983

Ahmet Saltık 
TKV’li Yıllar
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Ahmet Saltık
TKV’li Yıllar
Çubuk, 1983

Ahmet Saltık
TKV’li Yıllar
1983
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Ahmet Saltık
TKV’li Yıllar
1983

Ahmet Saltık
TKV’li Yıllar
Pınarbaşı, 1985
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Ahmet Saltık
TKV’li Yıllar

Ahmet Saltık
TKV’li Yıllar, Köy Toplantıları

Ahmet Saltık
TKV’li Yıllar, Köy Toplantıları
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Ahmet Saltık
Lice, Diyarbakır, 1985

Ahmet Saltık
Gavurveli Köyü, Karacadağ, Diyarbakır, 1990
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Ahmet Saltık
Nemrut Dağı

Ahmet Saltık, Zekayi Bakar
Türkmenistan Gezisi, 1994
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Ahmet Saltık, Zekayi Bakar
Türkmenistan Gezisi, 1994

Ahmet Saltık
Avusturalya Gezisi, 1998
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Ahmet Saltık
Amerika Gezisi, 1997

Hanifi Eren, Ahmet Saltık, Necmi Sönmez, Derviş Ünal, Zekayi Bakar
Tahir Dadak, Ali Kapucu, Ertan Karabıyık, Muharrem Karakuş, Rahmi Demir
Sibel Demir,  Süleyman Kozat, Nilüfer Dersan, Mustafa Canbaş, Kazan, 1998
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Ahmet Saltık
Van, 1983

Necmi Sönmez, Ahmet Saltık 
Kazan
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Ahmet Saltık, Max Greco

Ali Kapucu, İclal Kamsız
Ertan Karabıyık, Ahmet Saltık

Ahmet Saltık,Sevgi Akbaş
Mustafa Canbaş,Josef Imfeld
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Bekçi Kasım, Şevket Usta, Osman Kazıcı, Mehmet Ali İzci, Menaf Şeker
Ahmet Saltık, Ersöz Sayın, Emin Pınar, Zekayi Bakar, Hanifi Eren
Zerrin Yalçıntepe, Zarife Durmaz, Ayla Kartal, Tahir Dadak, Mahmut, 
Diyarbakır,1993

Rüştü Özkurt, Zerrin Yalçıntepe, 
Celal Çoban, Ahmet Saltık
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Birsen Gökçe, Ahmet Saltık
Sosyoloji Derneği Açılışı

Ahmet Saltık, TKV’li Yıllar



280

Ahmet Saltık
Durağan, Sinop, 1998

Ahmet Saltık
Uzundere, Erzurum, 1997
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Malik Baransel, Ali Kapucu, Ahmet Saltık, Ertan Karabıyık, Kemal Uyanık
Van Gölü, 1997

İbrahim Tuğrul, Ahmet Saltık
ÇATOM Ekibi, Mardin
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Muharrem Karakuş, Ahmet Saltık
Dünya Ormancılık Kongresi
Antalya, 1997

Ahmet Saltık
1998



283

Ahmet Saltık
1999

Ziya Yurttaş, Andri Bizas, Ahmet Saltık
Ani Harabeleri
Kars, 2002



284

Erzurum, Uzundere
1999

Şenkaya, Erzurum
2002
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Ahmet Saltık, Muharrem Karakuş

Ahmet Saltık
Diyarbakır, 2000

Aygül Fazlıoğlu, Ahmet Saltık
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GAP Kültürlerarası İletişim Eğitim Semineri
Zeugma, 2002

Ahmet Saltık
Artvin, 2002
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Muharrem Karakuş, Ahmet Saltık, Mahmut Sevgi
Ardahan, 2003

Muharrem Karakuş, Mahmut Sevgi, Ahmet Saltık, Levent Taner
Çıldır Gölü,Ardahan 2003
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Ahmet Saltık, Zeynep Baç
Çıldır Gölü, Ardahan, 2003

Şenkaya İlçe Kalkınma Kurulu Toplantısı
Erzurum, 2003
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Ahmet Saltık
Kars, 2004

Ahmet Saltık
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Ahmet Saltık
Erzurum, 2002

Ahmet Saltık, Muharrem Karakuş
Öncül Köyü, Ardahan, 2005
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Ahmet Saltık
Seracılık faaliyetleri
Öncül Köyü Ardahan, 2005

Yerel Kalkınma Elemanları Oryantasyon Toplantısı
Kars



Tortum Vadisi
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Sarıkamış
2003

Ahmet Saltık, Zekayi Bakar
Isparta, 2005



295

Ahmet Saltık ilkokulunun önünde
Senirkent, Isparta, 2005

Ahmet Saltık
Kars, 2005
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Ahmet Saltık
2005

Sarıkamış
Kars, 2005
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Ahmet Saltık
STK Eğitimleri
Kars, 2006

STK Eğitimleri
Kars, 2006
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BTC Çalıştayı
Yumurtalık, Adana, 2006
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Rahmi Demir, Ercan Balcı, Ahmet Saltık
Yumurtalık, Adana

BTC TYP Çalıştayı
Erzurum, 2006
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Mazlum Özcan, Zekayi Bakar, Muharrem Karakuş, 
Ahmet Saltık, Levent Taner, Sevilay İkbal
Sivas, 2006

STK Eğitimleri
Ardahan, 2006
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Ahmet Saltık
Yumurtalık, Adana, 2006

BTC ÇYP Çalıştayı
Yumurtalık, Adana, 2006

Bülent Gülçubuk, Ahmet Saltık
Ankara, 2007
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Sivas Proje Ekibi
Sivas, 2007

Zekayi Bakar, Ahmet Saltık, 
Levent Taner, Duygu Soyer, 

Sait Özkılınç, Celal Çolak, 
Mazlum Özcan

Sivas, 2007

Ahmet Saltık, Güven Etkin
Gölbaşı, Ankara, 2004
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Emel, Hakan
Ahmet Saltık
İzmir, 2004

Zeynep, Hakan
Ahmet, Emel Saltık

İzmir, 2004

Emel - Ahmet Saltık
Birsen Gökçe, Gülsen Pekarun
Alev Atakulu 
Didim, 2006



304

Zeynep’in Düğünü 
Ağustos 2003

Ahmet Dede, Elif, Hakan
Didim, 2006



305

Elif ve Ahmet Dede
Gölbaşı, Ankara, 2005

Elif, Ahmet Dede ve Anneanne
2005



306

Elif ve Ahmet Dede
Gölbaşı, Ankara, 
2006

Elif ve Ahmet Dede
Gölbaşı, Ankara, 2007



307

Ahmet Saltık Çocuk Parkı
Çatak, Van, 2007



308

Odasındaki beyaz tahtaya yazdığı son not



309

Ahmet Saltık
1940 - 2007
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